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.szózat az unitlipju~ iFiuslighoz I 

Egy kiS kÖu)·vonakér. adok kozeitokbe •• enl .. llb oUl ifju 
tsgjlli. UluJ,Yb61 l\1ogi ~lllnrjtl\k :n. uniMrius cg~! ht\.am\k kU2dclmllS, 
do di sO Ulnltj:\!. ~Itlgismcritok hi!elOdoink b:l lUnl.!os raga .. · 
kod:\s,It, bi.bilségét és tl ldo."tkészsl!gó~ - Azt go udolta lU ol 
m3 ,mbnD, bogy : ~l 

., KI mnUJ~ 1r:U1 1 tlne.l.-etle.n . 
Sae.bb JlS .. .st6 erdemcll~. " 

Éppen azért o köny,'ocsk6vol szoretném felébreszt. nl 
~ennetok szentogylHh unk dicső ll1ullJa i r~nt a kegyelol énel
meit, bogy s llagy példákolI, a valhlsos. '!g s.~p csolekedet" ln 
okulv. ti is. hilvnll t\sllnkn.k hü. munkás. vallásos ó. ,Udo· 
zstkó.. mgjaj legyot .. k s igy mind magatokat, mind e~y· 

háznnkat. szebb j övőre is érdmcssé tcgyótek. Olvassátok, ta· 
nnljatok tuholt ungy szorg. lmntos.' ággnl o könyvocske tani ta· 
sail s legyetek mélt{\ ör ökösei azoknak . kik bitünk diadalmai· 
ér i oly erős lol lukkol kilzdött.ek. mnltban. AdjAtok mi ndonna· 
pon hálát az ngyedülv81ó Istennek, bogy ti tokot llZ unitt\rius 

. egyh .. tagjaivtl. ,,,tt., melynek kebeUm növ. kedve, bti koros. ttl· 
nyok, becsület". és munká. bonpolgtlrok lebeItok. 

SzontvaUásunkbo. és drága hllZánkboz logyetek bivek 
mind halálig, bogy. bons.o r oiem és bitbüsóg szonl erényei· 
vel ékeskedve. , elnyerbossétok majd ... élolnek koronájat is.' 

Tord~. I :::. su~plember bo 26-iD. 

$ i m Ó ,g á n o S . 
uDl!in lls lelkdu. 
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Bevezet és. 

I. Az unitárius vallás eredete és nyomai a keresz
ténység első századaiban egészen a Dávid Ferencz 

koráig. 

l. §. Az Isten.egység "Ite. 

Annak a hitvallásnak, - mely azt tanit ja, bogy a~ 
lsten, - ki a világot teremtette, -- megosztbatatlan, és 
egyetlen egy, - melynek mi is hivői és követői vagyunk, 
neve unitárius vallás. Az emberiség vallásairól fenn
maradt régi irások IS nagy részbeli az t tanitJák, bogy 
egy főbatal om kormányozza a világot. Az 6-testamen
t umi szentiratok, melyekben a zsidónép története és 
vall ásos életének leirása van összefoglalva, valamint 
az uj-testamentum könyvei, kiválókéllpen pedig Jézus 
tanitásai is mind az lsten személyi egységét tan i t ják. S bár 
sz nt vallásunk, mint történclmi egyház, Jézus Kri sztus 
szlUetése utll.n csak a lB-ik százesztendőbeD nyilvánul, 
.azt mégis kétségen kivü l egy idősnek tartbatjuk az em
beriségg I, fő l eg pedig a keresztény vf\liással. Alapi
tója Jézus Kdsztus volt, fl ki Názllretbell, Józseftől és 
MáriátóI 8zU1 etett, 6 az embel'iség legnagyobb prófétája 
II mint, ilyen legtökéletesebb ember, .l sten - II Jézus 
Krisv,tus által - magát egyetlen egynek jelelltette ki. 
Jézus e kij el ntést az em bel'iséggel közölte s egész 
életében, mind II t(,nitItSflibflll az lsten-egység hitének 
volt őszi n te hiv6je és bátor hird etője. 

E l'I'ő l tesznek llizonysll,got /IZ eVllngeJiumokbllJl 
jennmn,'!\dt nyilntkozatai, vilógos t.anitllsai, melyekben 
önmflgllt mindig embol'll k novezi. ,Ne mondj eIIgemet 



- 6 -

jónak - U,--S!ylUonrl fi gazdag ifjullnk, - mert, csak az 
egycdiiln\ló lsten jó, - r~y értelemben tnnitottak ut<uuu, 
tanityányai és az ös~.zcs apostolok is. ,. ~incs m~\s lsten, 
hanem csnk egy' irja Po\t apostol. B1Itmn elmond hat juk, 
telltit hogy Jézus sz iiletésétő l kezdye, hiil"omruoáz esz
tendőn keresztiil 1\ keresztények mind unitárius hin'al
IAsuak "ottnk, 

2. ~ • .Aa htlUl-fog18eg wiu.ak Ulegiámadása i az ugra 
Afln-le-tt "tszfl:sthárow,"I''' kf'le.tkuese. 

Az " tis:l!ln hit, melyet Isten e"'ységéről Jézu 
es nl! nposwJok, oly tiszt,ill és félreerthetetleniil tani
tottak, s melyhez hiiromszi\zndon keresztiU a Jézus 
kö,'etöi is oly örömmel és állhatatosan rngnszkodtak, 
mi\r a kereS21tény yall ils 3-ik sZ!Ízadil ban megl1imad
tatott. Ugyanis némely egylui2i férfink (atylikl, kik II 

Jézus lanitásainnk hirdetésére yoltak luYaIYa, - különö
sen a JÍlllos eyangélinnuÍJ1nk némely 11Omru~'os kifej • 
jezéseire il Jézus h\tS21ólagos csndl\téteJeire 1Ü\-atkozY!\ 
s az evallgélium képletes kifejezéseit szószeIint magya
rázva - azi kezdették biItletni. hogy Jézns több mintem
ber, meIt Ö az embeIinél felségesebb hllajdonsagokkal 
es lmialommal bir, Eteyes lanihisoknak az al! ered
ménye lett, hogy egy AUU\llasins ne,'ii püspök Krisz
fUS nt,in a 3~5-ik eszrendóben iceábn egy nag" 25i
nalot hivott össze, m~yen resllt vettek az összes eg.\'
ht\zi férfink, Egyik iiléseu ldmondott-lÍk allt a hati\ro
llfI!ol. hogy Jézus nem ember hanem öröktól fogya 
\'.uó Isten, ~em.okára elulÍIII 381-ben KOIl jantillá
poly ball hasonló ~innl tartatott s el! nJkalonunal II 
.szentlelket'· is öröl..,ól fo~ \'fl vsló Islennek nyil\'s
WlOltlik, Ig.\- létrejött sz ugyne,-ezett szenthi\romSlÍ,g, 
A Jézus yalhiillinnk e nagy ménii meghamisitása, e1-
fentit.és., képellte künduló pontj. t Mnnk fi ok "nJ),isi 
hlUttDak. mell' n keresztény ,'alla életében é\""";·"dok 
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Horltn IUJJ'csy.tII l ,íJJ ftlJrlÓ,w Iluit, A. Kri sY.tus IÍs a szent
lélek iHtlJnitóHo t""1I ~ JJ co , "aZ I stcn egység hite mel
IcU oril" mgl1BY.koil ltss,,1 IH1J'czOII;f>k e l őhb Bamosátai 
PIi.J :10tiochini pUBP\i\(, I{ósilhh pedig A J: i '~ R alexandriai 
pl'IJSIJytoJ', Azon han ő ket, nomcsak elhallg"tt'l tták, de 
hnz!t:jll khÓI is "Y.{\ml'lzték, Arius tanni :17.onb(\11 még sok 
AZÚZ oSY.tcndoig éltek, kll lönöBcn " gCJ'l1lan nép lelké
!Jen, Al'ill A neVI) és tan " i f'o lytáll fLZ lJnitill'iuQolmt 
11ORBY. U idő n IWJ'eszWI ,'ri :1ntJBokna/( lJovczték, b:1:: az 
t J ni tJÍJ' iJl ~o IO':l ez fl név hil;el veiknél fogva ncm volt 
eg Bzell tn lill ó, mOJ'/; maga A.rius is fl ,Iézust rsten leg
elsi) tÖJ'cnHményónek hi tl;e, Ar. un it:\riusok pcdig ezt 
soha S(l Jll hiU;ék s nom is hi n lettélc 

A J'ill s elnómi t,\ s:1V,,1 " >1 szonthilromság megszUle-
tÓijóvol, ijzontv" J1 áAllnk eszm éi hos~" lI iilöre 108Z01'it-
tn l;tJlk :,1 " szinp,.d!Jról. 

ll. *. A .Ulé l~é!l' k .... llkA II kerosztény egy"~.".n. 

Az (JISÓ ~y,áz:id ok un itilJ'ius hitének elnyomáslI s 
" BZQnthÚl'o ms,\g tévos éH 11I1I11i8 t'1ll:in" k megRzliletéso 
illAn •• JWJ'oRztény egy h ItZl'l1, J éZI1S vllllásilm, sötét és 
gYÚ8Z0~ i d ők következtQk, l11 ű l yelm ek Jllég emlegetése 
iA " jóY." n gondolkoz:\su embert mindig flljdnlomJllal, 
kos 1'I'Jsóggel R lll. mbcJ'is!Íg tévedésoin villó sznna.
kOZÚSRi11 tölti ' I. Mert azok, kik Jll'l.'(\ volt'l k hiv>1tvl1, 
hogy 11 ,J ézus ,\Itnl hozott mennyei vi lágosságot" tu 
<I(\tl ::1I1 mlJe l'/s g l elkór ' vezessék, fl helyett, hogy ny, 
emllé !'i h ll,); \d ,,~ ul;j,'1t egyengették VO lllll, illkilbh sötét
sjgct, hflboll'lB,\got, tu,hltJ;lnsngot te rj os~ettek B ilZ 

'I; HZ 'gy~égh i v k I't)RztÓlly Vll,lI llst itnnyim meglHuni-
aitott,'k, hogy Ithb"n II ,J éZll H Vll.llhs(IJ'll ismerni vl1ló
han 110m lehetett, .\ VidJ,\ s hiJ'dQtöi, Ilr. cmhel'isóg ki
"~ J'6Í1'~l)a vc?cIÓHÓJ'Q oo l t~1c I'Ql mnglllmt, mcgaÍllkitottilk 
.1 Jl,\pl rend"I', w 1111 I r.tell '16tll közb ' j(lJ'iISlttól 
Mt k t1\~~<ll'é Illellwlc id I'cRHégét. A JlI1Jl",\g fojŐ lI 1 fel-

, 
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~llIloltflk n p~pOR o\g:ot R " pnpn,t ülnfwozl,ók n, KI'I R~tn" 
földi holyt,.II'lójllltnk. Azon hivókút, klk o Rón,,\hnn 
Ink Ó 1"\1',)\ ogyM zi f~jlikllok ismol'l ók ol. l'ómnl kol.holi· 
krnwknak novozték S ip;y nOY01.ik nu\, iR. A ~oko t 

pedig n kik fl konsln,nt.ln.\ polyi pfll.l' ifi:l'olm ff,IRÓRÓgét iH· 
mOltflk el. - nH\l'I, kl\t, rósz \'o - koletil'o őS ny ll ~o l i l' .t 

"znh lUnk - glil'. küloUekllf\k noyo?lók s novezlk mn is, 
A pápa ytlrlnlmo ohlt.! követt !> "I fl, pn, p"n~ o lognog,)'obl> 
blinliket.és visRzotl lósekol .. A kl>\'osztén,l' ogyh~z r..t Il ~ó l'l{[j. 

rlos rls lélckvns.lI'h\s pincznvlÍ I.o ttok . pónző,· t o legnogyohb 
bllnl is megbocsn tt.ol.t.nnk hil'cle!.tók Hzt állil,vo n. holt Y 
H pilp., ős pH.pRág Ist,on novébon mO!(bOcRO.t.ho,t min
rlen bllnl ok.\!, Iston, nknr embon,k ollQn vnn oz. 
Kinek pénze bőyon von, nnnnk móg npn!(y llkoBsfigI 
Mnót. is "Jlöl'U1tők , A mogbocsM.o"ok könnyll_élto nl
tol III,fII: nyitol.t.n,k o,z emlw,r6k közli l.t ft lop:llllrloknhh 
bUnök elkövolésére is. Az ol'flngélinmoknok ~ óll nlú.bH,n 
szontil·.lsnak olvasnst\t. n nép el ő t.t megt.iltot.t nk, Hzt fi llit· 
Yilll hogy csftk:o ]1ftpoknnk sznboll azl, oll'oBni és magy'" 
rozlli R igy ol.lirtAk fl lolkiyill\.gos".lg minrl en fOl'l' .\snt 
1\ nép o l ől. .l ézns vnll!\slÍnok es lanit o\sn.inft k czógo 
olntt. a kllHinhöző népfftjok ktizM!. véres valln"i s 
Ilolgúl'i hí,\'czokot, t.!\mosz l.ottok, VoHnk IIgyon nemes 
és hIItol' lelkok, fl kik n vIsszH,élések oll on flJl omelt.ék 
sznvoknt s mogóvni igyokozt.ek .l ózll s vnllMnnok !.iszla· 
shg!\t , rio H söt.él,ség fi llÍnnk ntjnt fi lloni "om \VHlrl 
Pétol'llok, som Wiklell'nek, sem HnBZ .1lÍnosnnk nom 
sikorUIt:, 'rUtflkoznsnkkfll ozonbnn nnnyit eI61'1:ok, hogy 
It szivekben folóbresztotték ogy I I~z t.o\bb vnll nsi kQl" 
sznk litáni vl\gyórlns gonilolnl,nt és t.til'okvrlsót, 

•••• _~ hltuJltA •• (Rofol·",.tlo.) 

Azt n lelki sötétsógot" nwlyot ,Józ ns ""lIosrl nrd< 
szine "Intt fl HÓlll flbnn Inkó pápn ŐS .t veze tőse nlnl.t 
álló IH,pang nz embol'is!\p: lolki ólotól'o bol'ilol,t, "ltY 
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látsúk, nemcsak " nép s ennek világosan gondolkozó 
vezetói olégelték meg, hanem maga a klUöuben enge
delmességre tanitott papság is szabadulni vágyott li 

lelki fogság m bh'nczaitól. Ezt bizouyitja Luther Már
tOllllak, a vi ttenbergi vlÍrtemplom papjilllt\k merész és 
elsziHltfellépése. Elhatill'ozta ugyanis, hogy azta szándé
kot; meJy u etU valósulbatott meg a Wald, a WilJeff és 
Husz fellépése itItal - ö pl'óbáljameg, győzelemre vinnL 
Szándéka határozott volt s nem kevesebb mint az, 
bogy megtisztitja az egész keresztény vallást a belé 
eröszakolt bamis tnnoktól és tévedésektöl. Legelsö lé
pése az Yolt, hogy 15 17 október 31-en a vittembergi 
YlÍr templom ajtajál'a egy 95 tantételböl álló iratot füg
gesztett ki, melyben elmondja az egyházban divatozö 
rettenetes visszaéléseket. Azok ellen nyiltan barczra 
kél s hirdetni kezdi a megnjlllás evangelillmát. Szavai 
a közvéleményben is visszbangra találtak. Az lljitás 
eszméi csodálatos gyorsasággal járták be a városokat 
és falvakat, az országokat és nemzeteket. Luther 
mozgalml\hoz csatIakozoGt a lUl'es genfi preclikátor, 
Kálvin J ános, valamint Z\ingli Ulrik, korlmak e kitiinó 
fia is. Nyilt és bátor fellépésiik magára vonta a pápá
nak nemcsak figyelm ét, de haragját is annyira, hogy 
őket a~ egyházból kiíltkozta. De ez nem tántoritotta 
meg az lljitókar. KiUönösen Luther oly erósen áJIott 
igazságai mellett, hogy midön tanainak visszavonÍl
sára akarta bimi a pápa, teljes nyiltsággal igy szólott 
.itt állok és másképp nem tehetek" s nem VOll ta visz
sza tanait, hanem hirdette tovfibb. 

Sajnos azonban, hogy Luther és Kálvin is csak a 
bünbocsátás al iizött visszaéléseket, fl pápai hatalmat, a 
papság bitneit támadták meg, de tI keresztényvallásba be
csu ztatott legnagyobb tévedést, a szenthál'omsagot - e 
Szentírás ellenes tsnitást - magok is feuntartandónak és 
hieudöuek mondották ki s igy munkájukat nem lehet a \'8-
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Jóban eYallgeliulU szerinti hitnji túsnak neyezni. - A 
két nagy hi tujitó között is nézeteltérések támadtak, ' 
ki.i1önösen az llfvacsora kiszolgálta.tására nézve s igy 
követőik is két nagy felekezetre oszlottak. A Luther köve
tői 11Ithenlnllsoknak, a Kalvin követői pedig kálvillisták
nak neveztettek s neveztetnek ma is. Ujabban a lutherá
nusokat ~ágostai evangelikusoknak, " a kálvinistákat 
.. evaJlgeHkus reformátusoknak" nevezik a.z orszagos tör
Yényekben is. A hitujitás követőit az egyM zban történt 
visszaélések ellen való tiltakozásuk miatt pl'otestá.nsok
nak is nevezik. Annyi eltagadhatatlan, hogya Luther és 
Kálvin reform;,tiójával a keresztény egyháznak egy uj és 
dicső korszaka kezdödött meg, mely az egész embe
riség müvelődésére és haladására kiszámithatatlan be
folyással volt és van ma is. 

5. §. A bitujitás és az unitárislllus. 
Bá.r a hitnjitás vezérei - Luther és Kálvin -

a szentháromság t.anat sértetlenül fenntartani kivánták, 
az egész Európát elöntött és áthatott vallási mozgal
makban az unitárius vallás is - mely 12 száz eszten
deig volt elnémítva - nj életre serkent. Mert a szent
irúsnak - mely eddig eltiltva volt - szabad vizsgá
lása és tanulmányozása folytán S,,'eiczban, Német-. 
Olasz- és Lengyelországban állottak elő férfiak, kik az 
Isten-egység hite mellett elég bit.trak voltak szót emelni. 
Sót Olaszországban e hit teljesztésére egy társulat is 
alakult, melynek tagjai között volt a nagytudomá.nyu 
spanyol eredetü orvos és hittudós Szervét Mihály is, ki 
az unitárius yallást nemcsak szóval hirdette, hanem 
. a szentháromság lúbáiról és a keresztényvaUás hely
reállitásáról" általános feltiinést keltett müvet is irt, 
melyben h:ltran hirdeti az unitárius vallás igazságait. 
E müyéért Kálvin János annyira megharagudott reá, 
hog:! a genfi községtaná{!s által halálra itéltette s 
maglyán 1553-ban ki is yégeztette. 
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Az olaszországi társulatnak tagjai voltak Ser
véthen kivül Socinus Laelius és Socillus Faustus. 
~1indkettő jogtudós. de a vallás dolgaival is szi
vesen foglalkoztak, a bibliát nagy szorgalommal ta
nulták, s e tanulmányuk tette erőssé bennök az 
unitárius hitvallá 'hoz való ragaszkodást. Azonban 
őszintén vallott meggyőződésükért ők is üldözőbe 
"étette k s kényszeritve voltak odahagyni Olaszor
szágot s Lengy.elországban keresni menedéket. Itt 
sem szüntek meg hirdetni az unitárius vallást, hol a 
szintén nagy tndományu üldözött társuk, Blan!lrata 
György is az unitárismus mellett küzdött. Blandrata 
mint orvos. 'igmond Auguszt lengyel király uMará
ban csakhamar alkalmazást nyert s igy szép tere nyilt 
arra, hogy az unitáriu - "allá:mak terjesztője legyeIL 
Rönd időn Lengyelországban az unitárius vallás oly 
nagy kiterjedést nyert, hogy 300-nál több gyülekezet 
alakult s központjuk Rákow várossa lett, boi főiskolát 
és kön)'\']]yomdát is állitottak s kiadták az ugyneve
zett ,rako"i kátét.· ajnos azonban, hogy - mint ké
sőbb látni fogjuk Lengyelhonban sem kerülhette ki 
vallásunk az üldözés fegyvereit. (;gy Socinus Fanstus_ 
mint Blandrata Erdélybe jöttek s Blandolta 
itt meg is telepedett l003-ban. Az unitárinsokat a 
két cinus nevéről, hosszn időn keresztül legtöblBWr 
gunyból sociniannsoknak is nevezték, sót Genfben 
annyira mentek a gyü1ölségben, hogy _8en-ét J.:nlyálr" 
oak is gunyoJták 

&. §. ~rT~1, Y1htJ, -qigetise.. 

Kálvin János kivánsál!'ára - mint az.elózó ez'-kk. -beo .~ emlitettük - a genfi köz-' rlanács fYét Yi-
bál~ irataién és hitbeli á11bawss';gáért halai... itélte 
és a lE:giCtteOEtesebb baJáInemet., a máglyán való meg
énelést mondona !Li. lIielórt azonban az iléJet '-ég-
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Ö!QÖ.,,,t bt>ll • Nll:h ~Q -
öduho :l";lm!/Ü s Ol mind<tn dn",' " , • h!>RY 

J, II im!l, .. il" ' ~ Q, n!li-
binti'! '. 'w·) b.'\l~. "" 1. c 'mi ~ :\ll "'-'mmil 

nem '''ODt s e..'1i"bb ~t" h: . nl menni, min,~ ul 

b gy ru ~\ ó.,öd "'1 ru ~ • "",/lj. ldlAr:l 
biin ömlben.. bOID' lll: ~'Iill \-aló ml'", ' 1'1~'\I'I" il h , ll, 
m p;m ami k~ . I""" ' birru, II ID' aJ; eJI:" nen 

\1lIo mege", k", fejnHelre • . .\ iOO~ • ,,;ron, 
ban II m ,,' rort.:'l!t:) m " ;18 h~t. E' fY ' n~i , --", o • -
27 -én re ~ 10 omkor indirolI;'; , . (' ... nf """lleni 

~ 

C'bllmpel mezejen II SZrullfu-:l. dj~Jijll y wóll".l..vre, A 
egJ bnlom le tejen o) , földb\' lilöit . ró 'öliU 

SL'ÍJ";U galyakból e~ Ilye > tölg,lf~ból ö~sz .. m • Ill' r 
ke~en \'árt". ROllJlilnl nel' : • '~", ,ól I.iserw\ lánezr:) 
yerw, öllönetve s foIxron imM ko&\'» el'
kerett. :1 g,YIÍSIlOS helyre, -'!.ikor meglá!!,) 31: :th"$on..v 
fllmkást, megrelldüh'e fóldre bomli, s ;;ri,\, l .. gm;}l.)'tl
ból kODyömötl, hangos:m felkiálh-'\D .oh Istenem, oh 
tin Istenem - ! - :\Iost :1 hóher inlise.re ~ . 
lépett s n, főldbe iitött kllrÓhoJJ !.iittel.eit. Fe.iere· k~nkövel 

itaiotf srolmn,ko~orut teli n hóher, mel)~le • filsij kin:tit 
C&)k llÖ\'elt.e. Kerte ll, hóhert, hogy n kino!!{) sokáig 
s ez eg'ySJJeITe több helyen is megg'yujl()tt.~ llJ) ll" t!

halmozott famk:i't . ..\. hing g)' Ol'Slln h~r:1pódzort s Pl'

vét a legnag)'obb kinok közöt SY.ivl':uoan liliItOtI" 
. mi'ericordias! miserico.rdins · ! lrg1llom, oh l tgl,lom ! 
..\. nép könnyezve és sOb:)jtoEva AlIi Olh)n S minc1i'nli 
S!:\uta s2i\'ében, de védelmére het k ót,) senki n~m 

mert állani. Egy félóráig volt a kin és gyötrele m e 
vérfagyasztó ' zen\'edéseiben . ..\. megr ' mUlt nók sirni 
ke.deUek s SJJáraz flicsomóJmt dobt\ lblk fi fUWllgó h,), 
lomm, hogy az is.onyu linoklól hnm'lr:lbb SJJAh,)dul, 
ojn 1\ SJJerencséUe n ,\ldo.ac 
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Az óra fl genfi egyház tornyiiball éppen l~-ót, 

utött, midőn _,Jézus, az öl'ök lsten fia, köuyörlilj l1Ijtam" 
felkitilt,iss,,1 n ígl'e kiSllem"edett, Ig.v halt meg Se1'\'ét. 
" legkinosaub haln!t szeu\'e(h"e ~zentYtlll~sunkél't, de el
,"pit Il"Y pillilnfltig is meg nem tagadni, Példílja hat- -
h"tŐSillI bUIf(lit hitUnkben való iilhtl'atQs:;t\gm S tI!'ra tanit. 
hogy i1z lIlutill'ius n.U'ls e lső vérttllllljílllak emléke elöt
tliuk mimlég tiszte letbe.u legyen, Azokat pedig, kik ily 
kegyetil' ll illi/ettel és hllHllI,,] sujtottilk. tili elfognltltlfln 
történelem mindig elfogja itélni. miut ti valliIsbeli tli
relmetleuség képviselőit, 

;. ~ A hilujllás 1I ....... kblUl. 

Mini " \"i71l>~lQbott kő által mOllgásba hOzott hlu
lámgylirlik gYOl'i;tlU terjednek sliét il tó tiikÖl'tÍU, úgy 
fl Mjflvit'IS által t'e !l[l(UtQtt \"tIIliisi mQilgaLmilk é" sza
bad hiteszmék is hihetetlen g.\'Ol'i;aS' "gal ht\tottilk tit 
Elll'Ópil összes Ol'SZI !!ait, bár ti kömek~l~s es7lkö
ll"! sokkill fejletLenebbek. tili eUrOpai mQ~<>aImflkka1 ml6 
tlriutkellés sokk .. ! uehezebb '"olt. lUiut il m"i Illóben, 
lutigis il hltlljitilS nflg.r mozg,umM :\I"-.!l:..r;lr- é~ Erdély
Ol'SlI%,"Ot is c;;'lkhiUl1tlf MhfltoUnk, ugynnuyira, hogy 
'Ul lfl5i -bell 'l'o.rdán tartott erdélyi Ql'i;lIil"'gJiilés már 
teljes eg.yérte!mitséggel mQmlotifl ki. hogy, m11111ellki 
alt II ",IIIMt tartstI, mel..wt illk,\bb tIlUlI', - Az ország
g.yiU~ SlItIbiIlI saellemli és feh'il,igoslut töl'nillyhoztÍstI 
Tordilt i\ \"t,lltÍss2lt,b"lls!ig szent földé,'é '''"!IttIl s uem
('stlk IUl általil.uos hiilljit6 lIIoz!!l\lm,\ktlt st'gitette- elő. 

de il.l!i1bml té rt nyitott " klittQldöl1 tluo.,'im lUdl>aött 
llllit,iriu~ eszm ék terjes.l!téseuek is. Aa 1!n1é1lyl hilujitás 
li ... !:..yeiben s iIZ 1I11itill'illS núlí,s llagymelTii eltt'rjlXlé,';" 
bell lis megaltll'ittÍs,íb'llI k.,,"t\!(i res21 jlltQt. Dilyitl Ft>
re-uexuek. e nagy tUd()illt\UYll . llag,.\~ ( en~keu.r~t:'gii s \-:\
lóbiU' sa,Il'flllQtt ,,,1)1Il101ko.lló t'e l\-iltlgtl.llll f~rlillllllk , ki
ut' - nlw~vel aJ llllitarius '·t\ll~s kijy~toiu~ ~g;yh~\z.~ 



- 14 -

alakulása elnílaszthatatlan összefüggésbeu van s kivel 
alább bóyebben is megismerkedünk. 

Hogy az emberiség nagy része menuyire Ille~okalta

yolt II római kat holiku'" e~tyház \~isszaéléseit, a vallási té
velygések és baboJlt\skodás nyiigeit s mily örömmel fo- . 
gmlta cl hitujitás úldúsait, eléggé bizonyit ja az a fényes 
eredmény. hogy Erdély magyarsága és a szászok, 
alig nehány é," alatt egész községekben odahagyták 
" róm. katholikus egybáznt s részint a Lutber. részint 
3 J{úh"in. részint az unihÍJ'ismus eh'ej'"el uj eg'yháza
kat alkottak. Az unitáriu~ yallfls bi'·ei 1ö66-ban aJa
klutak egyházi testWetté. [IZ egyh". elsó püspökéYé pedig 
Dá,·id Ferencz kolozsyilri prédikiltor y;\Jnsztatott meg. 
Dávid Ferenc. óta a jelenkorig összesen 23 püspök 
állott nz unitárius egyh,íz élén. mi szentyall,isunk 
toyábbi küzdelmes történetét a püspökök ne' ·eh·el kap
csolatban fogj uk tárgyalni. mi,-el azokuak mliködése
yel egyházunk lIliIIden mozzanata összeköttetésben áll . 
S midón egyházlmk történehnének áttallulásáboz kez
dllnk, tudnunk kell , hogy egy oly ' -inigos kertbe lé
pünk, melyben öröm és gyász\irágokat egyaránt ta
lálunk. Legtöbb tan mégis a. gyászYi.rág. melyeket az 
isteni gond,iselés, s bítelódeink bámulatos kitartása 
ápoltak számunkra E ,irágokaf gondosan összegyüjtTe, 
kell megfonnIlIlk az áldozatkész lelkesedés és bíthü
ség szép koszoruját. Lépjünk be tehát . zentegyházllDk 
kertjébe. TallllljuJlk és emlékezzünk ! 

II. Dávid Fer/mez korszaka (1566-1579-ig.\ 

s. §. Dérld Fereucz származása, ifjukora és papi mU
ködése. 

Dá,-id Ferenc. 1510-ben Kolozsniron egyszerli 
ipm·os szWőktöl szliletett. Hog' · gyermekkorában 
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llunő iskohikball tanult, tudni nem lellet. Az azon
ball tu(l\'ale\-ő dolog, hogy alsóbb iskolai elvégzése után 
a \dttembel'gi (németország) egyetemre ment tanulni. 

Iti szi\ia magába azt a szabad gondolkozást és fel
Yilágosult»igot, mel -nek alapján később Erdély leg
nagyobb reforlllátorá\'á lett. \\ ittelllbergi tanulmányai 
befejezése után " isszajött Erdélybe itt azonnal meg
\"ála~tot!~k a beszterczei felsőbb iskola igazgatójának. 
A hitnjif,isnak erdélyi lIlozgalmaihoz ó ma~ is csatla. 
koznin. kirülló szónoki oly figyelemre 
méiró jeleit adta. ho~ - Beszterc.zé!Ó1 meghivták a 
péterh,ki eklézsia lelkészének. Itteni szerepl~é..-el es 
beszedeiyel Erdely legelső .szónokának run! fel Ilgl', ho~

llelllsűkáro eg'ysz~ 3 kolozs\":iri es szebeni ekléz>iá~ 
hiná - meg Jl3pn:t -_ D:i\"id Ferencz a kolozs..-:iri egyház 
weghiY:\ .. <;;u fogadt, el, ho~ - "Eiilóföldén, ro onaina!; 
hinle'<e ,1 yatlit5i megujulás e;.;tllléit. h olozsdri lelk6Zr 
keMs aI:\tt miut I !!"első, ,-ett reszt II hirujitás 
mOl.g,llmaib.m s .e.jjel mo.pp:ll gOlidolblzv3 /".,,,,,1"'2. 
v..yO!:t:\ " ~elilir..1s't s regue -, arra mf'ggyöm.Le,,--re 
jIlOO11, hl!' milld az emberi . .n. 
\-::\f -:: -~ mi"d :a jóElt" f,;lsrej legi"nriibb meg :r>mk 
az b · ~em€lp 6 hit. l,'iOO-baiTl miii .. 

"'!Irul rnD'Iliíb :Il. mr 
i!lleJ~' t bg-

h:1t:~{lmtalb l;á!3e)m ~ és ireJjiesr;Dé:sére kél u Ul l li-

.Az lllD;Üí:űi'1lS hit \>aJU', Il;ilii.et.iji l~BID 

' bt,e'lemme1 püspö - riíh""itottiÍlk <egrházJnik 
j" mnt me~,"j'e1 iJfll~E.tt <II 1iöI1lknf>lmi oeg:r-

• "",ba. h 1- esvt.endiiriil M m,"" t!-
bo ."hit ezdó ~ - nfiJ;,fljD.llZ - cpius aB 

Er.delsb - je1lemTDD iis Diiti.d fi-
renez I1Mi en az, 110,';Y bar <elleni - g'.f.l'-""ll ere-
- •. ., - j -.. ~. Ji. W;D.!tIttazkS1l.t, "'("ru8jI!l11l 

-Zt t 1.QZtI!th~JlJt is si :tlsrlI'liB~(t'~T 3ZeJ'ezreK z, 
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,ie- l!mitm~ bitr\;NJli~,. ltllt"lIúa ~ ;',=,n~mtUt~bl(1I 

s:ob.., 8PID \"'O:Íu-. 

~ .. Ibti. 1'It:I'N("4 ~ ~ tt~ II ~ .. ~ 

A !;:oJOZS<m1 jelenle-,;i uuilmill$ "'I"'''nl m.' . .... l 
' .... m'~ffi\I -rütww_ r,,,I,,,U,,J .'.","'" " ~!' fd
irumd tti~.zin~ tl';:..!..'" D~~ t"W~ ~\~t ~~\"~'''' ''-''$.R,i)l\
ge.ls"ggd OrizlI _ li - wt ",,~'I, l n"n 'lJth"Il'" _ 'nl
eg>bolZllll - i'Zeglplkö~~.-_ IU~ " 4 ~"t'Ul"ns_ """-,, 
shoz fiiIooi ~~ n"l'Ó~W rorsm ~tI ()ro~ l.~g,n\ni~ D~lY i.l 

Ferenez_ ho§ tu! Illlil>mllo'< bire!"" -O>1k "'\"\)14\."I\'1m.'1 
es erj~~~l Olimt~n \.~d ltl$()$ \it~(~l\R':l~'()n 

es köu"imllOU re.zl Yi~h_ Az i~\' ,io,Üo' mimIi,' " r\~ 
jedelem jelen!elebl'n mnm,, ·, Az 1500-i -j j,'!.' -,t1"f.;.j.'I'
~ru; zsinaton is eppen M Isten egS$~~ ~~ h~n'OUl$::\.5..'1' 

tétetett u~iJn\nos: 'ritntkozn~ t.nrgs~ln\.. R~~xt ''l' U h' ..... 

mé,zNesen David Fen'lIcz is. ki " kor m"r "n i "lrill~ 

piispök 'folt S :l~ Isten ~~~seget ~\X ~w.:l~H\k ob" 
meggyö"ó erejen ,1 "edehnl'zte ,;~ hinM íe_ ImR" " vi
mtkoz" , az Ó teljes diad"hn"",,1 ' ~O-"7.ótliilt _ A Ry<iZt'
lern lüre Kolozsyárm i" a zolI II"] elj lI tun, mli!!; mit'ltln 
Dánd Ferencz 11'\23 érkezhetett '-oln,,_ Koloz~\~\ r 1I,:.!

s:ze~ lukósst\gn kiyotltdt a n \ ros. YJ~re. hogy tlimhll
mas főpapját t.eljes fénll_,-el fogadh".s~a. 1 Ih-itI F,'!'t' ''''' 
megérkezett s II nép mjon!rÓ l elkl'~ t'ti e$s l'1 khllíOIf Ill'ki 
üd"özletet s azt kininta, hogy IIZOIIII:II. IIh'g 117. IIfl'7.I\ 1I 

prédikáljoll_ D.h-id Fel'encz bl r ér~" t II hn$$l!1I nf 1'0\
radalnHüt, sziy sell engedett 1\ ho1.$I;nll'\7.o lI ~ ptti lll "g

nek s " torda-utcm szögl t~lI. eg,y~b (>m,' I\'~II'y hi<\lIyl\
ball felállott ,ll'l'a a IIH\ is őrzött ken -k kö,." " ,JI.\' ha· 
talmas predikacziót t"rtott, hogy" IIq. Y: IInÍl'" Yl \'<' . 
Yalósiigo~ tliadallnl yitte a. pi:1czi ung,," kll\lllnmhu . 1(( 
i~mét oly elrng<1dó sZÓllokJ"iot tmtatt, hog_y I{"lll1." 
"Úl'llilk összes lakO~$ :'Iga. föul':\k J:=. kijiwmlh.\ l'l' l.. t' .!X..' 
:1rúni - átúllottak az unit:hiu :::; \'all!l ~ l' l\ ~ n lh-id b't" 
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renczet ismerte el mindenki :12 Ö papj~\n:lk! >Jag.\" ~I _ 

kerpinek hire vi1hlUl,gyOI'S.1~:1ga:~ll j:i.l't-H bC' ErdeI:\" 1'01-
Y,lit és n'lJ'osclit S a. uép - kÖYE"ty Kolozsvár péltiú
jflt - felyette AZ ullitilrius vulhist. HitUnknek ~ze u 
rliadala h:l~Ol1ló flZ első kereszt 'ny-cgyhúz azon gyö1.el
mehez, melyet Péter apoiltol prédik:icziójn kö,' tkez
tében az első piinköstkor Ilyert 3000 1~lek 11100"téri-, ~ 

tése,'el. D,)yid Ferencz ig'lZSagOt szólott s győzÖt,t , 

10. § . • János Zs igmond -.\.Z unit.:irius fojetlolelU. 

Dáyid Ferencz prédikátori Ii - hitujitói di'ldalninak 
legfényesebb pont.jút képev,i az, ho",' namusak "ni
rosok es falmk lakóit, de mn o-:it Erdélyorsv,ág l ege l ső 

, álasztott fejedelmet, János Zsigmondot is IDegtéritette, 
ki 1567 -ben ilt is tért nz unitúl'ius egyház tagj:1i közé, 
Példáját, Erdély fÖllemesei is csaknem mind követ,ték , 
A fejedelem ud,ari papjának Dá,id Ferenczet nevezte 

" ki. O il kiUönben is vHllásos es egyházias lelkületii fejede-
lemben a vaJlás ügyei irÁnti érdeklödést s az unitfÍ
rislDus iránti ragaszkodást Állandóan élénkségben 
tartot.ta, Ebböl a. mély érdek.lödésból magJ'al'l1zható 
meg, bogy János Zsigmond az orsz!iggyü.léseken és 
vall ási vita.tkozásokon csaknem mindig személyesen 
jelent meg s vezette a ta.nácskozasokat. ~1illdell szava 
és cselekedete arról tett bizonyságot, hogy rendkiviil 
szabad szellemii, tiil'elmes lelkiUetii s humánus gondol
kozásu férfi és fejedelem volt. Uralkodása alatt vallá
sunk oly lendületet, baladást és békés állapotot nyert, 
hogy egyháztörténelmÜllk egyik legfényesebb korsza
kát az ö uralkodása képezi, 

Sajnos azonban, hogy ura.Jkodása is, élete is na
gyon rö\~d ideig ta.rtott, mert 1571-ben alig 34 éves 
korában Erdélyország nagy bánatára s az unitárius 
vallás kiszámithatatlan veszteségére meghalt. Halála 
egyházunkra nézve rendkiviUi nagy yeszteséggel járt, 

2 
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me" azon rólJl'3!; n re~, hl ót kij. eh e lett . 
mit nnitárill...-'Ot-t8 .. e~ em mind elp.;U:tolr:... - s 91y 
TISUiEUs!k lettek. rninó 8 János Z~j~ .mQDd UTAn k{h~t

l-em fejedelem rolL Mi" gyÍ< tól a fóurnk li 
in"" • - !!'8 el-roJlloritó ", Mmo. audi ' masl"elől II ... ' ..... ... 
nepnek BZep j e1le m, onása , olt s lesz mindi". bog., 
hitében : kJkal ál.hata tos bban es hiyebben meg:8]JolT 

~ 

mint az!lk, j,i ktm """ki. jó péld;t nirha TT '"01=, A .. 
IIniuirim. nép uilllisához milld mái" bún :l;: maradoTT_ 

ll. <' • .! tord&.i orwrrrülés li(iS..b-u. __ o 

Az 1" ik é>"llen Toman rwr<:lr( 9r' . , g:)'ülés a 
mBgl'l örobdó];:re Slóló ill -ÓS1", s har.ároz3t, i ml 
János Zsigmond fejedelem é s D:i. ,i d Ferencz püspök 
ne,ehez ruzódik E fennkölt szellemÜkne];: mp bi
znnj"ság-tétele . l'g.yarus J ános ZEi,,"'l1lond. Sl<iJJlbíl~ 

\"e. hogya rumai katholiku>.. a Lurller es Kál
\"in kö,etóinek eg;yhÜ2a Jnar az or&lig r.öryenyei ruta.! 
is ,éd,e \"3ll s laITR az ' örökös mllas.i ,illong: sokat s 
e~!ll 3.s binta1mazáBat, - elh3tározt~~ bogy (lfSZtiggyü
lést hi, össze. hogy .az ;nnit,órjUB yalIásra is kit:erj~sRre 

a .töITény ,édeImét s országwlill általános yallasi . 
polihl.-ai békét hozzon létre. Ez 1568. 
januar 6-ara Torda varosaha. akl,;'Ori k dyencz tar
tózkodasi belj'ére hina öSSZe. A gyüle.sen ö maga el
nökölt. Jelen voltak az orszag fórendei, truJlÍcsosal, 
a székelyek, a, 8zá,zok köyeteí, az eg:)-hitzak főpapjai., 

köztük a birneves debreczeni kálvi nista pap Mélius Pé-
ter és Dávid Ferencz, az lluitSrjusok ék esszavu püspöke. 
Ez ut.óbbíak egy"Jllasnak hatalmas ellenfelei voltak . • H eje-
delem az ors.zággyülést megnyit;yán, elóadja, Ilogy 3.l 

örökös \-allási Yillongasoknak véget, akar \-etui s ezért 
hiv1Ja egybe az ország tanRcsosait. A fejedelem 81:8,

vajDak bevégzése utan f"ölaUott Dávid Ferencz, bag:)' a 
nagy és mélységes Ügyböz Ilo .. á ZÓljOll. Minden 

• 
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szem reá figyelt, minden fül őtet hallgatta. És ő lUe"
szólalt. Szólott a megihletödé nemes hangján , oa 
meggyöződés teljes erejével. Ajkairól az igazság igéit 
hallatva egész lélekkel védi az unitárius vallilst, a lel
kiismeretbeli és hitszabadságot. Lelkesedésében fölkiált 
hogy a hit szftl'nyail'a lánczokat verni nem ' sza.bad' , 
mert Pál apostol szeriJlt "a hit I stennek ajándéka.· 
Szavai mindenkit meghatottak ugy, hogy még Mélius 
Péter scm szólott ell ene. A gyüJ és összes tagjai egy
értelemmel kimondották, hogy a lelkiismeret szabad
sága mindenki szamara biztosittatik s az unitarius val
lás törvényesen bevett vallásnak nyilvanittatik. Gyö
nyörü bizonysága e törvény a János Zsigmond feje
delem és az akkori törvényhozók bölcseségének és 
igazságszeretetének, melyre minden idők fiai és uni
tári usai s általában egész Erdély méltó büszkeséggel 
fog vi sszaemJékezni. Ez a törvény később az 1571-iki 
maros-vásárhelyi országgyülés által is megerősittetett 

s igy az unitárius egyház is az országos törvények 
védelme é~ szentesitése mellett épithette Istennek or
szágát és dicsőségét. 

12. §. ÁZ egyházkormányzat szervezése. 

Valamint törvények és rendszabályok nélkül sem 
országok, sem kisebb társulatok, sem fenn nem áll
hatnak, sem áldásosan nem müködhetnek,' ugy a most 
már nagy kiterjedésü unitárius egyháznak is szüksége 
volt létfentartását hiztositó törvényekre s általában 
belső és külső szervezkedésre. Evégből meghatároz
tatott, hogy az összes unitárius gyülekezetek a Dávid 
Ferencz püspöki kormanyzása alá tartozzanak. A gyü
lekezetek 13 egyházkerületbe osztattak be. Az egy
házkerületek kormányzására külön-külön esperesek vá
lasztattak a papi rendből. Meghatároztatott a kerületi 
közgyülések és zsinatok tartásfl, ez utóbbinak hatás-, . 

• 



~O -

kÜI,(qw tl\ toÍ\'\\ n II pn~ptik n'lln~~ t i\~j og:n i ~ . ~:t.I\, 1\lhavé· 
tet,h'k HZ {h.:~~ t' ~ }.tyH lpkpiR'1 'k, IIWI)' llt'k !':1. ÚIlIU 1 ~ 1'· 
dtilylu:n Ill('~hnlndtll 1\ 400-Itt, H Ill i nZO Il I \uyh\l l kij
vC'lkezt{·t IlN ú. ho~'y az I G7 ~ -Uli 11 '11on lún tUl'lolt' lIt4 Í1m

tOll a~2 unit: rill ~ pnp volt jl~ 1 'Il , H ~ ttllol! IHHI'IHl llll n

kOl! kh'lll. ,\ '"'g".Yohh 11 P"'""égll gylll k CZ1'l l' ku~ , 111 illÓ 
II koloz~\"úri l'$ t'lll'dlli i~ vo lt uk - kót pn.p I'PIHlplt e
H'II. Az i" ll' llli "zll'lctok 'uódj 'l lS r~ ll dj l' 1Ill',!(,'.II11pil,III
tott, tI~Y lImint, m~ t IHnis @:'yu.kOl'oljuk. Az Ul'\'U ' ~ on~

v tl'lt H lU:\ i ~~okü ~ SZ !'iIIt I' ndezlók. ::u\lOl'o !': lill " 
o 

nepl'k nH'glllrtti stI ' IrCll doltNNt, Dl\ vid 1'\ " '(' 11 0 1. 1\ gyll
l 'k \zl\ tt.~ k ~Z t\ IlJÚnt WbhNI Il lHgnval ~' Il \ k l\ ~ kUtl ,vvl't 

dl. III L'iyc k közlil II l/l i lI (' kos kÖllyl'likbell i" 
töbh cn k bl" lIl foghlttnlik. A gylilck zel ' k ' 1\I' kl('" ' re, 
"t1lhi$o' gyukorltltnim lIugy gond fonli ttlltolt, S ho ' 
HZ ilJu~úit k o ll ő v" II "I ~oS ~8 tudo uu\ lIyo~ u ' I' l ' , hpu r~' 

zcSillh l'~Sl'U , () I' 'gböl Gyultl-I? ' j \rl'tirou, Ellyl'u ' ll, 
Jmos-\ ' ,i-Búrlt ' ly II , De ' seu, 'J'onlnll , tlz uti'ét~ rl' lI , I~o -

lozSl'úrOIl S töbh 1l1Í1s h IYOII felsóbb i kOlir,kat, u I'lIlub1l 1l 
II pi kollikIIt ,I lI itotttIk, 10 ly kb u mü.lI 'niltt, Idtliuő i '
koln-lIl SIO I' ' k tU 1Ii tottnk I\lllüuö ' II II kolozsl'ári 
lábnIl oly tudós ~, himül' s t<.!Júrok mliködt k, uo ' 

kiilföltli tallulók is r I, klilöuö 'Cll Lou-
gyelorszá bó l. 

Azonban, luiut liltlli fogj uk, ugy gylU k z t iu
k t, mint iskoláink"l, un yon 'ok v z ly, o~l1tuI 0 1l1 , 

lildöztot.es, m ' th111fultatú' és k , rU é ért, 

la. §. Az unlt'rlult ",.II ffi1 Mngynrorözl\gou. 

WIlhItt llZ tUlitlll'Íus vuJJá Eni ly , között 
1\ vúro okl.ll\n " fu lvllkbllll való Ilgo diadul utukou 
1,,,l>ldoll e l ő re, (,zulult II szabad e: zmék Mngymorsztlg 
lukóit s m Imgyták rinl tJonlll, ' t mondlmtni nZ 

erdél)' i UlozgullUllkkul csuku lU gyidóbeu t Ijedtek 
el. l~rdek eB tudni, hogy oz ullil ániu vnJ.In u Irgmn-
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gyarabb városban, Debreczenben lépett fel legeló
ször és ped.ig oly hatalmason, ho!!'y a káhinbta 
papok, élükön }lélins Péterrel, a le.,"llsgyobb félelemmel 
és gyü!öleltel kezdeltek ellene támadni . Egymást érték 
-"agy· Váradon, Debreczenben a vallási ntaikozások 
melyek mindannyiszor az e"oysége és háromsága 
töröl forogtak. Emlékezés van arról is. hogy Dánd 
Ferencz 1569-ben Debreczenben vett részt egy ily 
vitatkozáson. Hogy ez reánézve a legnagyobb győze

lemmel vé!!Zódött, bizon)itja egyfelól a kálnnista pa
pok félelmes gunyolódása, másfelől az a körülmény, 
hogy Magyarországnak minden részében alig pár év 

alatt unitárius gyülekezetek alakultak. Gyülekezetek 
alakultak Kassa. Debreezen vidékén. a Bánáthan Ká
rádi Pál ,-ezetése alatt és a Dunántul is, hol még a 
r. katholikusok pécsi püspöke Dudicb is áttért az unitá
rius vallásra. A gyülekezetekbe nnitáriu' papok ren
deltettek, mindenfelé iskolák állittattak. Pécs ,·árosáha 
f óiskola létesittetett. Vallásunk e tüneményszeru gyors 
elterjedése az ellenfelek haragját és féltékenysé"ét 
teljes mértékben felébresztette. A római katholikusok 
és kálvinisták minden kigondolható. de legtöbbször 
meg nem válogatott eszközt felhasználtak az unita
rigmus elfojtására. mert az első királyaink által 
adományozott nagy vagyon az ő kezü!;:ön yolt s 
az uralkodó hatalom is pártjokra állott. az igaz esz- · 
mékért lelkesedő, de szegény unitáriusokat elnyomták, 
a gyülekezetek papjait elüldözték, sót Ahinclli György 
baranyavidéki unitárins papot meg is ölték, a népet, 
mely unitáriusnak vallotta magát. keményen bÜDte!ték, , , 
az iskolákat s ezek között a pécsi fóiskolát is elyertek. 

14. § . .!lrinczi György megöletése és a budai uDási 
TitatkoW. 

Hogy a magyarországi kálvinisták mily rettene
tes gyűlölertel nseltettek az unitárius vallás iránt, 
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arra szomoru bizony ágot szolgáltat Alvinczi György 
d UlHintuJi unitárius prédikátor kegyetlen üldöztetése 
é- kivégeztetése. 

Ah-inczi György társaival együtt Erdélyból 
ment volt ki az unitárius vallás prédikálásora. 

zép szónoklatai annyira köztetszést, nyertek, hogy 
több gyülekezet alakult. Elóbb nagy-har ányi, pár év 
mul,a pedig pécsi lelké znek választottilk meg. Ah-inczi 
sikeres müködé e a kálvinisták IIyés nevü püspöké
nek haragját annyira magára vonta, bogy 1574-ben 
papjait Xagy-Harsányba gyülésre és vitatkozásra hi,-ta 
össze ott - azt álJitva, hogy Alvincziék tanai ha
misak - őket nyomban halálra itélték. Az itéletet 
csak Al,inczin hajtották végre. !1'elakasztottilk. Meg
menekülbetett volna ugyan ő is a haláltól, de ő he
lyét, hová a kötelesség áUitotta. semmiképen el nem 
hagyta, inkább meghalt. Kivégeztetése Jniatt az tmi
táriusok a nagyhirü Trombitás János unitárius fóur 
vezetése alatt felm entek Budára. A rajtok esett sére
lemért a török uralom helytartójánál a Mgnél elégté
telt és orvoslá. t kértek. A török vezér azonnal Budára 
idézte Uyés püspököt és társait s mert ezek ott is 
eretnekséggel vádolták az nnjtáriusokat, a török ve
zér vallási vitatkozást rendelt el. A vitatkozás végén 
nemcsak hogy az unitáriusoknak adott teljesen igazat, 
s óket ártatlannak nyilvanitotta, sót három kálvini sta pa
pot, kik A1vinczit Nagy-Harsányhan felakasztották, mint 
gyilkosokat halálra itélvén, azonnal börtönre vetette. 
Azonban az unitáriusok nem akarván vérboszut állami 
kijelentették, hogy nem kivánják Uyés püspök s társai 
kivégeztetését. Alvinczi a halált - ugy mondanak az 
unitáriusok - lsten dicsóségéért szenvedte, fl boszu
állást is azért lsten ö fel ségére hagyják. A török ve
zér meghajolva az unitáriusok szép eljárása és nemes 
gondolkozása elótt, megfelelö váltságdij lefizetéae mel-
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lett" kúlvinista fuglyokl\t, Alvinczi gyilkossait - sza
b"don bocsátotta. 

Az unitál'iusok lllagyarországi üldöztetése azon
ban ezzel sem sziint meg, IHlnem folyt mindaddig, mig 
ViSszllszoritbatt,\k EI'délybe, hol s ikerült is kiirthatat
lan gyökeret vernie flZ emberi szivek mélységEIll. 

16. ~. Dádll J:~ereJlcz és nla.udrat:\ l;yörgr. 

Azon rokons~gi viszony utján , mely az erdélyi 
és legyel fejedelmi csahidok között fenm\llolt , Bland
<,ata Gyö rgy, II lengyel királyi ud,-ar on -osa s az ot
tani nnitáriusok legbútmbb szószólój a bejött ~:rdélybe 
s itt i , mind ol'vosi, mind vaHá i kivlÜO tényelvd nagy te
kintélyre tett csak hamar szert. Dávid Ferenczczd is meg
ismel'l;a lett bál' mindketten nagy teb.;lllélyü l.!irdat6i 
voltak az unitárius vallásnak, nemely hittani tetelek 
~ főleg a Kri ztus n mimlld,\s tanll mitm egy más -ru 
ellentétbe jöttek, Blaudmta, 'ocinus - ki 
:1Z idót>ijt éppen Erdélyben idözÖI t - megb.; ~rlette Dll
vid Ferenczet ti Krisztus nemimÍldtis tanának nSSllll

vOnú IÍm, vtlgy eJlmllgattlltilsm birni, d sikertlllenüL 
B1llndmta Györg ·, - ' oeinu Fuu' tu felviltlgo itti ni 
utnn, ki l!lummo ideig volt Dtlvid Fer9ucz ,-endége, -
Dllml l.'erenezet "rÓmai kntbolikus "IIUllSU fejedelllm 
e l6tt, - mert irigy volt UtI . birne,'~re, re-
RZint men IIZ Ó n61kW D, vid Feren~ 

'l 'ol'll illl 1 -7 ' -lmu ZS.illlltOt tm'toti - uzz"l v"dolttl 
be, uog,}' KriSlftust mogtllglld \'Il, Mózest tlktlrj:; behozui 
az e k.kJ zSiáklm, Btilhori Kri ' tót' fejedelem, lIDtívid elleni 
vllda kodilSOk további vez té 6vel 6ppen mug t BltlDd
rutlit biztll meg, ki e dic ' te len SlIerepre vMlll.lkolott 
ia, HlImi állit,lslÜ ,\Ittll tIllllyirll bel-o lyti~o lttl nem
CSllk ti pl\p '(I egy reSllét, de mllgtit ti t'ejlldel.met 
i , hog' tlZ Dt\vid Fel'llUC>l\lt, ti u(\gybirU SZÓnokot, II 
PI' lI ik,\Itls sZtlbl\dsligi\tól eltiltott:.l_ Aa elliltó 
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kezhesitesekol' D,ivid Ferenc" ágybrtll fe kvö beteg \·olt., 
s éppen 8 ucillussa l beszélgetett. 8 mert. D,ívid e l őtt tudva 
volt, hogy 80c illus alf1tto lll oss,\gai alapj án tö rténtek .. 
mindezek, elli"te ilgyától és házi,ból. O pedig veje 
ullszolilsára másnap fe lke lt s a templomb:tll predi ká lvi', 
élteti itette hive it., hogyeltiltatott a pre rl ikálitst.ól s 
min t fogo ly van megfigyelés alá, helyezve HiM)a I.; él'
ték hi vei a fejede lIlJ et, hogy p"pjuk tól Ile fossza Ill eg, 
mégis megidezte t.te a tOl'da i ol'szággylilés re s ott egye · 
nesen fogolynak ny ilvánitotta S Bland ""ta ke lt é re s zi
g01'l1 órizet a lá he lyeztette a beteg fópapot. Músnap 
visszavitetett Kolozsvá!'m s ott gyermekeit is, az or
vost is cs ak sok kérés ut,),n bocsátották be hozz!, s 
m iko!' be me hettek, akkor is mindig katonai kisé re t 
volt luituk megett, S minel ez, - a kli lönben tud ós, 
de bosszuá lló B landrata Gyöl'gy vM askodás>L és il'i"'y
kedései miatt! E1némitott:'! k, be teggé és rab b" te tték 
l sten igaz és hü szo lgáját éppe n azok, kikben e leinte 
annyira. bizott és meghi tt . 

to. ~. Dlhid Fercllcz elltóltt' télio éli halála. 

Dávid Fel'encz KoiozsvMou egy hónapnál tovább 
őriztete tt mint fogoly s azala tt is folyn1st ágyban 
fekvóleg be tegeskedett ugy, hogy már a lig tudott be
szélni is. Junius l -s6 lHIllj án 1579-ben szigo ru pa!'ancs 
ment Kolozsván a, hogy D" v idot a legszigoru bb Ő1' i zet 
alatt vigyék Gyula.fehérvá l'1'a . Sem kezét, se lD lábát 
nem tudta mozditani fé lholtan tetté k szeké n e. Az 
egész város s ürü könnyhull atások között kisérte sze re
tett fó papj iIt, ki hozzáj uk e bucsu szavakat in tézte : " lsten 
veletek, engem többé nem láttok," Ha rmad nap mul va 
é l' keztek Tordán és Enyeden á t Gyulafejérvilrm Már
egy félóra mulva parancs jött, hogy menjen a feje
delm i udvarra. Vejét ké rte, hogy: , j el' fiam, te légy 
melJettém, az lsten ve l link lesz.' Roppant néptömeg 
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km'dj:l " kl'I'il,zt s n, h:ll :1I k \J1I - SlI11111\1 S III fogj" 

Ig:\y.sngot, Illj:\lJ!\l\ relt:\l' tuzt:l,tlli. A~t idmll," lilIt 
~r('zt (' 1II S II mit, ~ l'~e k hil' 1 ~ le kke l il!::1zi\ 1I hirrloltelU , , , 
M~l:t"lI ' yok győz tlV\! , hogy ,lY. ~II " eS~1(1 1\l IIbllI .I IH' -
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mis igehirdetók tanai összefognak omlani. ~ Déva , ára 
komor és sötét falai között ez vala Dánd Ferencz 
ut-olsó .za'a_ Hosszas kinjai után lö-9. november lö-en 
bevegezte küzdelmes, de dicsó életét. Hamvai ott nyu
gosznak a Déva városi temero egy i~meretlell sirjában, 
hol az unitáriusok hálá kegyelete bizonynyal minden
n ap felkeresi az emlékezés n lágánál. 

lll. Az üldöztetések korszaka ( /579 -1737-ig.) 

11. §. Hunyadi Demeter püspöksége s a Jezsuiták eHeni 
küzdelmei és halála. 

Alig hangzott el Dávid Ferencz felett a gyula
fejérvári országgyülés rettenetes itetete s j6f,'rmán még 
el sem érk~zett börtönének ajtajáig, Blandrata, ki a Dá
vid feletti diadalom teljes mámorában érezte magát, 
a püspöki méltóság betöltésére azonnallépéseket tett. 
E ,égból tekintet nélkül arra, hogy az egyháznak 
püspökválasztási joga van , Báthori Kristóf fejedelem
nél a püspöki méltóságra Hunyadi Demeter koloz>vari 
fóiskolai igazgatót és lelkészt ajánlotta, ki t a fejede
lem e méltóságban azonnal meg is erósitett. Hunyadi 
Demeter - bár az egyház szabad választási j ogan 
esett sérelem miatt aZ egyházban általános kedvet
lenség uralkodott, fóleg Kolozsváron - buzgalma és 
erélyes tevékenysége által nemsokára megnyerte II köz
hizalmat, melyre annyival inkább szüksége volt, mert 
egyházunkuak a jezsuiták részéról sok megpróbálta
tást kellett látnia. Ugyanis Báthori Kristóf, ez a türel
metlen róm. katholikus fejedelem Kolozsvárra jezsuitá
kat telepitett be. Ezeknek számát 12-vel az ut,ina követ
kezó Báthori István fejedelem is szaporitotta ugy, hogy 
rövid időn Erdélynek csaknem minden részében láthatók
ká lettek. A jezsuitáknak nem kevesebb volt aczéljuk, 
mint az, hogya fejedelmek pártfogása mellett a protestáns 

• 
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S igy az unitárius vallást is telje3en megsemmisitsék 
s helyreállitsák a megingott r. katholikus egyház tekin
télyét. Eljárásaikban tolakodok, erós"akosak, alattomo
sok voltak annyira, hogy még az ország törvényeit 
sem tartották meg. Czéljaik elérésére felhasználták a 
legiJIetlenebb fegyvereket is, azt tartván, hogya . czél 
szentesiti az eszközöket." Azonhan Hunyadi Demeter 
erélye s az unitáriusok kitartása ellentáll ott a ki sér
téseknek. Hunyadi a jezsuitákkal való küzdelmei mel
lett irodalmi munkásságot is fejtett ki. Irt a kereszte 
lésról egy ki s könyvet. A gyermekek megkeresztelte
tését törvenybe iktatta_ Felépittette a tordai iskolát és 
a kolozsvári szentpeter-városl'észi templomot. Tizen
há rom évi püspökösködés után, - mint a katona, kit 
a halál a csatatéren talál - aszoszéken predikálás 
közben szivszélhüdés (guttaütés) következtében 1592-
ben halt meg_ - Blandrata pedig, Dávid Ferencz el
itéltetése után s Hunyadi Demeter halála elótt nehány 
évvel, visszament Lengyelországba s állitólag 1588-ban 
meg is halt Valószinüleg a Dávid Ferencz bevádo
lása és elitéltetése miatt az unitáriusok részéről mu
tatott hidegség inditotta arra, hogy EI'délyt, küzdel
meinek e szinbelyét elhagyja. 

18_ §. Enyedi György pllspö"'~ge_ A. jezsoiták fondorh
d"ai Báthori Zsigmond r.jedelem pártfogásával_ .l protestt"s 
főurak kiv~geztetés._ 

Hunyadi Demeter után az unitáriusok szavad 
vála.sztás utján Enyedi György ;kolozsvari lelkészt vá
lasztották meg a püspökségre , Az ő püspöksége egy 
'l"akbuzgó fejedelem Báthori Zsigmond uralkodásával 
es ik egybe, ki gyermeksége óta mindig 8 , jezsniták 
nevelése és befolyása alatt állott, minek folytán a 
római katbolikus vallásnak vakbuzgó hive és pártfo
gója, az unitáriusoknak s általában a protestánsoknak pe
dig a legvadabb és legkegyetlenebb Wdözóje \"olt. 
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Xagy gyiilöletét azrutal mutatt3 ki. ho ' a jezmi
tAlmak minden tönénnelen eIJ'ór<Í$3 elött szemet bun"t . . , 
8 prorestitns föur!lkat. köztiik az unitáriusokat is Kolozs
~árro hurczolrottll s :Ulllak piaczán öket a legkeg)"et
lenebb mooon lefejezten e. De uralkodása Ilem"--<ak 3 

prote>titn5okra. hanem áltaJab311 az e~' sz Erddy
orszagra nez\ e a JeggY:lEzosabb emJe1.ii korszakok 
eK' ike. mert országunknr " törökök és németek já
tek:;:zeré,é es prédftj:inl tette g:~:i nls;lga. k3pzBisng-a 
és megbizhatlans3ga folytán . Enyedi György a bátor 
lellii föpap e fejedehni y ' rengzesek es üldözés k ellen 
aszószékböl uyiltan prédikált s a jez!>uitak ellen el
szant szó- és tollharczot. ,;yott. E , égböl irta: _3Z Ó és 
uj szö,e -ég ama helyeinek magyarázata, mel .. böl (l. 

szenth:irom~ágot szol-ták magyarázni - czirnü és ua '
hiIÜ mü,ét, mely neld a113ndó emléket bizto8ton. Az 
eg~,há.z jogait mindenben ,'édelmezt€. Az erkölcsök 
tisz1aságára, az ifjuság ne..-elesére uagy gondo fordi
tort s a káromkodókat szigoru egyházi fen.\itéssel bün
tette. :\eg:p-enkét é,es korában 5 é,; fópnsztorko
kodás után meghalt s helyét 3, püspöki széken koloz -
..-iui lelkész Kósa, Jlin •• foglalta, el, kiuek egyházkor
mányzati gondjai mellett a, jezsuitái;: ..-agadozásai el
len is iillandóan kellettazórizetere bizott gyülekezeteket 

• 
, édelmezni. Ket, kátét is irt. Egyet u gyermekek., egye 
a felnöttek számára. K ésó vénségben, négy é..-i püspök-
ség után tOOl-ben halt meg. ~ 

'T7wroCZ:úJ' MaM pii.spiiksége (J601- 1616-ig J 

lJ. I. Bista re-ara1ma s annak gytir.OS Ii.Öl'eÜnméDfei 
aE uitáriu eg) kár;ra.. 

Az unitárius pÜSpökség szép, de kényes öröksé
gét SZ()moru visz()oyok között vetle ál Tboroczkay 
!üre, men a kegyetlen és ..-éreogzö Báthor')" Zsigmond 
fejedelemoek lemoodasa és Erdélyböl ..-aló kiköltözé-e 
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,il tal ,""lIási ,\lIapotuuk nelUho"'y jobbm fordult volul\ , 
söt sokkal 8ul)'081\01> ~OI"S ",irt bitvnlhisunkl'l\, A jezsu-
it/Íkra p~dig, kik lIlÍl" hekkel elóbb nwgkcz(lették 
c, llfos mUködé8iiket, még csak 1U0~t ke.elMtek " leg
szeb b ~ike ,' és dil\Clnlmak napj"i, t: )'ani' Bálho,'i Z,:ig-, 
mond t/Í ,'ozt,"'al " \'nd BMta \, e\,\) kezébe nz O,'Sz~o> 

'" \' eze l'l e t~ t s Iljezsllitftkkal egyetértve, II le kimeletlenebb 
keg,l'etlpllséggel bIInt el !IZ 01'8zll0" p,'otcst~n~ lakóhal. 
A kik az iildözés miatti fé lelmökben a ,'ómni katho
likll~ vallÁsra lé,'tck, nzoknt azonnni kegyelm~be /'0-
gnd lH, az IInitlÍl'illS hitben ,'Illhnhllosokat pedig ki lIle
letleniU, ,'"dallati kegyetlenségg l iIIdözte li ki
nigeztetie, A falukbau és vÚl'osokbnn e rőszakkal elvette 
az IInitilriusok templomait es iskolúit azokllt 
minden bozzahll' tozó javakkal e ylitt átalha a neki 
bU ége n szolgaló vnd jez uitllknnk, Igy véte
tett el az unitlil'iu októl a kolószvári piaczi nagy 
templom é l'öiskola, minden ja\'aikkal együtt 1603-
ban, A gyilkolásoknak llagyon 90kl\ll áldozatul es
tek, mások p dig Imen kUltek a biztos halálolől. A 
kolozsvári elsó pap Lengyelorszagbn futott, a pUs
pök Thoroczkay Máté pedig rroroczkórn menekUlt 8 

három évig inn II kormányozta üldözött egyhúzunkat, 
A templom n ' Ikül maradt kolozsvári unitArius hivők 
pedig évek hosszu során hol titkon, hol nyilván ms
gánbáznknAI imádkoztak, 

Ily KZomO!1l emlékekkel van öS9zekötv(l egy
házunk a Básta v r ng~ vad rém uralma alatt, 
Azonban nemsokára Bástnt is utolerltl a megér
deml tt sors, mert az Wdözött protestAn8ok meg' 
UDv a kegyetI ens geil R a jéZ9ulták gonoRzalÍgllit, 
egy otolsó barczrll bllt rozták I mllgukat, mslyb D 
vagy mind meghalnak. vagy gylimek, E végból170íi-btlD 
BIlC!lka! Istvánt kikIáltottAk Erd -ly feJ cdelmének, ki
nek IkerU lt nagy erMcRzlttla ut fl BiUltll hadllt éR ~ 
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jézsuitákat Erdélyország véráztatta, szomoru emlékek
kel megrakott földéről kiirtani, s a felizgatott lelke
ket lecsendesiteni. 

20. §. Uocskay IstTán, IJáthori Gábo .. , és Uethlen Gábor 
fejedelemsége s az unitádusok \'elilzteséget. 

A fejedelemnek választott Bocskai István kálvi
nista vallásu lévén, azzal kezdette meg Básta kiűze

tése után uralkodását, hogy a jezsuiták által elfog
lalt templomokat a protestánsoknak vissza adatta. 
Igy elvesztett templomai kat és iskoláikat az unitari
usok is ismét birtokukba vehették. Bocskai az 1606-
iki linczi békekötésben a protestánsok teljes vallás
szabadságát az ország törvényeinek megfelelően ismét 
biztositotta. Mindezek mellett is azonban fájdalomDl al 
emlékezünk vissza a Bocskai fejedelemségére, mel·t 
az unitárius vallásu főurakat, kik sok hasznos szolg il
latokat tettek egyházunknak, hol kényszeritéssel , hol 
szép igérettel, hol titkon, hol nyilván működve a kál
vinista vallásra téritette át. A Bocskait követő Bá
thori Gábor fejedelem is kálvinista vallásu lévén, saj át 
egyháza erdekének előmozditása mellett sok csapast 
mért az unitáriusokra, mert egyebek között Kolozs· 
váron az unitárinsok egyik templomát elvette s azt 
minden javaival együtt átadta a kálvinistáknak, a nél
kül, hogy az unitárinsokat valamivel kárpótoita volna. 
Hasonlóan Mnt el a Intheránnsokkal és római katboli
knsokkal is. Vallásbeli türelmetlensége csakbamar oly 
gyülöltté tette a fejedelmet, bogy 1613·ban kénytelen 
volt a trónt átengedni a nagybirű Bethlen Gábornak 
kirŐl" a hagyomány azt tartja, hogyabibliát 27-szer 
olvasta át egészen, tehát nagyon vallásos és tudós 
fejedelem volt. Azonban ő is " hasonlóan türelmetlen 
elődeihez, az unitáriusok érzékeny megkárositásával 
kezdette: meg uralkodását, mert 1615-ben az ország-
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gyiil éssel oly tÖlTény t hozatott, hogya vegyes vaBásuak 
áltnl lakott községekben a templom és iskola azon 
fel ekezetet illeti meg, melyhez a többség tartozik. -
Ennek következtében nz unitárius egyház több temp
lomot, iskol át és gyülekzetet veszi tett el. A kál \~ 

nist.a ..-allásu fejedelmek s kiilönösen Bethlen Gábor 
uralkodása b<írmily áldásos volt is Erdélyországra 
néz\·e. de mi , az unit,á.'iudOk ezt a kort is csak a 

• 

veszteségek korszakának nevezhetjük Bethlen Gábor 
adta a kálvinistáknak azt a rengeteg nagy vagyont, 
melyböl a hires s ma is virágzó nagy-enyedi refor
mútns iskolitt fenntartják. Ehez hasonló gazdag coll e
giuma a kálvinistáknak az egész Erdély és Magyar
hon teriiJetén nincs . 

. Thoroczkói ~1ilté 15 éves püspöksége tehát igen , 
sok veszteséggel van összekötve, s hogy meg nem vé-
delmezhette egyházunk javait, az bizonyara nem az 
ő jóakara.tán mult, hanem a korszellem irányának volt 
gyászos következménye. Egyházában azonban a vallá
sosságot Itiven ápolta . Az énekes könyvet jelentéke
nyen kibővitette s Enyedi György ltires munkáját, 
melyet fennebb emlitettünk, magyarrá forditotta. Meg
halt 1616-bal1. 

Rádec:;ki Bá/ú,t Piispöksége (1616-1632) 

21. §. A. szombatosság s e miatt az unitárius egyházra 
mért csap:'Lsok. 

Az a közmondás, hogy a .szerencsétlenség nem 
jár egyedül " az unitárius egyházon is beteljesült. Mert 
alighogy a jezsuita, mozgalmak és veszedelmek fellegei . 
elvonultak az egyház felett; azonnal egy ujabb s az 
előbbinél egyházuukra nézve mM veszélyesebb csapás " . áUott elő . Ez a szombatosság. Alapitója Osi András 
volt, ld addig olvasta s bibliát, a mig kitalálta. a SZOtll-



• 
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batosságot. A szombatosok is egy Istent hittek s a 
Krisztust nem imádták ; de eltértek az unitárius val
lástól egyebek mellett abban, hogy a vasárnap belyett 
a szombatot ünnepelték ; a nagy ünnepeket nem tar
tották meg s a disznóhus evésétó l tartózkodtak. Ezek. 
ért zsidóknak i~ nevezték. Bethlen Gábor fejedelem, 
mint keresztény-elleneseket üldözni kezdette s miután 
oly községekben lépett fel a szombatosság, hol unitá· 
riusok is voltak, e miatt az unitáriusoknak is sok kel
lemetlenséget kellett ki itllani. hábár semminemli ösz
szeköttetésük nem volt veliik. Sőt Bethlen Gábor feje
delem, akkori püspökünk Rádeczki Bá!intot fel is szó
!itotta, hogy hivasson össze zsinato t s a szomhatosok 
ellen inditson szigoru vizsgálatot, Rádeczki a zsinatot 
1618-ban Erdő-Szentgyörgyre azonnal összehivta, me
lyen az elnöki széket - az unitárinsok méltó sérel
mére Dajka Keserü János ref. püspök, mint fejedelmi 
biztos foglalta el. E zsinaton az unitáriusok határo
zottan tiltakoztak azon állitás ellen, hogy ők a szom
batosokkal egyenlők. Szigoru rendszabályokat hoztak 
ellenük. A gyülekezetek ből a szombatosságra hajlan
dókat kitiltották, de megtéritésökre egyetlen lépést 
sem tettek, nehogy még látszata is legyen annak, 
mintha ők a szombatosokkal érintkeznének. 

Hogy a földön az ártatlanoknak sokat kell 
szenvedni és veszteni, az beigazolást nyert ez időben 
az unitárius egyhazon is. Ugyanis Dajka Keserü János 
ref. püspök, azon ürügy alatt, hogya szombatosokat 
akarja saját egyházába tériteni, a fejedelem engedé
lyével 300 fegyveres katona kiséreté ben bejárta Ud
varbely- és Háromszéket s a bal a szombatosságnak 
csak árnyékát látta is, ott a templomokat, iskolákat 
azonnal elfoglalta; a papokat elüzte s helyökbe re
formátus papokat rendelt. Igy vesztett el az unitárius 
vallásközönség Háromszéken 62 virágzó gyülekezetet. 
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A megmaradott !!)·U )pk f10 7.pt(-'kn('k is c:::ak kUzd f.' lme~ t!::i 
fpL!"Fpr( '" rllrntálhl",,,>u "ikerii lt fr ltnl'tózt"tni Dajkú t 

, 

er6:-o7.ako~ utjáhan. A fejedeicmnél alo n ball ki eszkö-
zölt(', ho~'y a Ilwg-mal'adott unitárius gy Li l ek('xetck fe
lelt i. " fe lü!ryclcti jogot Ő gyakoro lh assa, R'ckhő l 

nyih',invaló, hogya szomhatosok ell n in cli to tt üldö
zés tulajdonképpen ~lZ unitárius egyhá;,,!'::! mért ujabb 
C""p!i~ \'olt, mely p rősen sajgó seheket ütött egyhá
zllnk te~tén, 

:?2. §. Rád(lCzki B,Hiut piiSI,ökségé ll ek j ellemzése és ut.óda. 

Ha az unitál'ius egyház élén a szombatos~ag 

miatti üldözések ko]'szakáh~n olj' férfi lett vo lna , I,i a 
II p nyelvén beszé lni tud , t<Í n sok ve' zély cl kel'li Ihetó lett 
voltja, Azonban Rádeczki Bálint, - ki LcngyeloJ'szág
hól ,;zármozott, ,; elóbh kolozsvári pap s 16] 6-han 
pii"pök lett - nem tudott magyarul heszelni . E kö
"iilmény kizárta ann ak lehetöségét, hogy az ekkl é
zsiákar rendre bejál'ván kitartásra buzdithasxa az uni 
táriu s hiveket. ~:z t nem tehetvén, pii spöksége a latt 
vesztek el a i\'la l'oH- Udvarbely- és Háromszéki virágzó 
gyii lckezeteken ki vül a Huuyad- Kolozs- és Doboka 
m gyei ekklézsiilk iR, melye k az unitárius ekkJ ézsiák
nak felét, bizonyára kitették. E sok veszteség fájó 
tud a ta inditotta az Egyházi Főtanácsot ann ak kimondá
sára, hogy püspöknek ezután csak oly egyén választható 
meg, fl, ki magyaru l jó l tud beszélni. Rádecz ki , a kü
lönben tudományos férfi 1632-ben ha lt meg, A kol', mely
ben élt, az unitárius egyházra nézve - a vesztesé
gek kora volt. Utánn a Csanádi Pál (1632-1636-ig.) 
lépett It piispöki szélO'c , s az ő kom sz intén nem 
volt egyéb, mint az unitárusokat ért folytonos csapá
sok i smétl ődése. 

Mindez ismét a Bzombatosság miatt·. Mert e szc 
Tencs tl en felekezetet 6 si An drásnak tanitvúnYf' és fo

a 



O"sdoft fia Péchi Simon ujra felele'·enitette s mint 
" gaZdclg örökségnek birtoko~a terjesztette is éppen 
oly helyeken, <1 hol lInitárillsok yoltak, Ezért I Ra
kóczy Györg.)' fejedelem ü1dözóbe is "ette s mint pénz
sonh' ember~ il g.Yulafehél'\"ári ors~aggyUlt~:o:en Pécbit 
és kö,'etóit mintl ,'agyon- és fej,'eszté.re itél tette, Eze II 
itélet a 5z01lll>;ltO~súg czége ala tt az unitúriu~ok közül 
is igen sok embert fosztott meg ,agyonatól és életé
lól is. :'\em.ok:ím eZUlán il fejedelem megtámadta egy
hilZl1nkllak il kolozsTúri lóiskoláhóz yaló jógát is. 
Azonban az akkori föpap nflk és iskolai igazg-atónak 
sikerült ,I fejedelem elött megbizou)itaui. Ilog.)' a fö
iskolát jogosa n birja az unitárius egyház. - Csanádi 
Pói püspöknek egyetlen mü,e maradott feull a _ K e
resztségl'ól . -

Beke D d 11 i/·l piispijkseg~ (1636 - 1661 -ig ) 

28. §. R..'Ír lIáty:is T;id;ISKO<}:isa a PÜS1,ök\t :i. l.a5ztn. ~ miatt: 
és II ll eési egyezkedéS . 

• -\.2 a fötmuicsi Il8!!irozaf. hogya püspökségre 
csak magym' ajku papok lanllatuak sz,imol. ,I kolozs
,--ári némek.jb:u llnit-ill'ius papot Rá, \IMyást nagyon 
Mutott<>. mert ezzel még ki13tását is eh-eszteue. ho . 
" \Jall,, püspök lehessen. holott Csanádi Pál halála 
Utrul szerette '"0Ina elnyerni II püspöki méltóságot, De 
midön II közbizalom nem öt, hanem Beke Dániel 
hordosi papot lli,!a meg a püspöki szekre. dicsdgya 
nag.)·ou meg lön sérn-e. :\em is soká késett bos5Zu
állás!\,,\J, mert mihelyt a piispöl.'Tálasztás megtörtént. 
L R"kóczy György fejedelem elót! az uuitárillsok"t 
azonnal II , ádolta.. aZOIl ürüggyel. hOIt'- ujitók és 
~zomb8toss>,gra hajlók. I R,ikóczy. fejedel.mi jogtimíJ 
fog" a "20nnal fel is szóWtoúa piispök Beke DA.lielt. 
bog,," az unit-árius egybil2 hittiUHlt terjessze az orszóg-
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gyiilés elé. Beke Dániel az l638-ban tartott ország
gyiilesre be is nyujtotta a BátbOl·i Kristóf által is 
belyben hagyott kátét. Ennek fo liilvizsgálására az or
szággyiiIés egy bizottságot nevezett ki s a vizsgálat 
helyé ii l Deés városát jelölte meg. A bizottság 1638. 
julius l-én wt össze, hol megjelent maga Beke Dá
niel .is több egyházi fél·fi kiséretében. Rá,- ~[atyás és 
tMssi sem hiányoztak. A hét napig tartott vizsgálat, 
saj nos, kimondotta, hogy az unitáriusok kötelesek 
Krisztust imádni, (most már másod izben történt ez 
erósza',), hogy kátéikat fejedelmi engedély nélkül ki 
nem adhatják és hogy II szombatosokkal ne közös
ködjenek. E határozatokat maga a fejedelem is a lá
irta. Ez idóben vesztek el a belsó szolnoki ekklézsiák 
és a deési temploIll is. S mind ez a sok romlása és 
méltatlan meghurczoltatása egyhazunknak, II Rá, hlá
tyús nagy ravágyásáért és ki nem elégitet.t hiuságáért ! 

Azonban egyházunk nemcsak a belsó-szolnoki ek
lezsiá-kat vesztette el, hanem Kolozs\·áron is sok vesz
teség és kisebbités érte már is sokat zaklatott egyhá
zunkat. A fejedelem rendeletére az unitárius ·aBásu 
városi tanácsosok ez állásuktol nagy részben meg
fosztatván, helyökbe ref. vaHásu tanácsosok neveztet
tek ki ; a mi annyit tett, hogy vallásunkat minél szü
kebb térre kell szoritani. Az l. Rákóczy halála után 
következett sok trón viszály és zayar is csak szenve
dést hozott egyházunkra. Beke Dániel piispök pedig 
1661-ben bizonyára egyháza sorsa IllÍatti aggodalmak 
között halt meg. Utódául piispöknek Jára·i János vá
lasztatott, de ó is alig két hónap mulva meghalt s igy 
egyházunk egy évben kétszer maradt vezér nélkiil. 
A háborus idók miatt az eklézsiák pap és az iskolák 
lanító nélkül voltak, sót maga a püspöki szék is két 
évig állott betöltetlenw. Elképzelhetó, bogy mily ká
fára voltak egyházunknak ezen állopotok, ba tekintetbe 

3· 
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vesszük még azt is, bogy mindenütt csak ellenséggel. 
de jó bal'áttal sebol sem találkozott egyházunk. Csak 
az isteni gondviselés batalma és a hit tarthatlák meg! 

KOlu:t:: Boldi:;sár püspöksége ( 1663-1684_ig.) 

24. §. Koncz Uoldizsar pUspijltké l"álasztáSB. egyházi jn. 
tézkedései és polgári szereplése. 

A Beke Dániel püspöksége alatti országos za
varok lecsillapnltával, egyházunk is azon kedvező 

helyzethe jutott, hogy a két évig üresen állott püs -, 
-pöki hivatalt betölthette. 1663-ban ugyanis Adámosra 
-pöspökválasz"tó zsinat hivatott össze, hol toroczkói pap 
Koncz Boldizsár nyerte el a püspöki palástot. Torocz
kói eklézsiájából három évig kormányozta az egyhá
zat s minden tényével . megmutatta. hogy nem mél
tatlanul nyerte meg p.gybázi magas méltóságát . Mert 
az eklézsiákban levő pap és tanitó hiányt azonnal pó
tolta s a zsinattartást ugy rendeztette. bogy azon 
csak azok kötelesek megjelenni, a kiket az egyházi 
tanács egyházi képviselő tanácsosoknak megvála13ztott 
és megválaszt. Ez intézkedes ma is fennáll. Valamint 
fennáll az is, hogy a kolozsvári föiskola felett a fel
ügyeleti jogot ne az ottani pap, hanem a püspök gya
koroljl\. Egyházkormányzási nagy munkája mellett 
élénk részt vett az országgyülés tárgyalásain is. Emlé
kezet van rOla, hogy 1676 ban az országgyülésen való 
megjelenése - mint püspöknek - ellenzésre talált. 
Koncz ez ellenzést látva, letevén püspöki süvegét 
palástját és pálczáját, nem mint püspök, hanem mint 
nemes, mint hazafi és mint polgár foglalta el he· 
lyét. Hü és bátor hazafi, eszélyes és jÓ pÜRpök volt. 
Püspöksége alatt irt egy kátét és imakönyvet. A káté 
hosszasan használatban volt egyházunkban. MegJlalt 
l IJ84-ben. 
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Halála utan Márkos Dániel (1684- 1689), ellnek 
halála után B edó Pál (1689- 9ú), s ez után Nagy Mi
Mly (1691-92) léptek a püspöki székbe. Az ö mükö_ 
désUk korszakából kevés emlékezetes maradtfenn Figye · 
lemreméltó azonban azon országunkat érdeklő tény, hogy 
1686-ban megszünt az erdélyi fejedelemség s Erdély is 
megbódolt r. Leopold magyal' királynak s visszacsatolta
tott a magyar koronához. Ez egyesülést a leopold i diplo
ma erősitette meg, melynek a protestánsokra vonatkozó 
pontjai elég kedvezők voltak, de kedvezőtlen e kké let
tek az ,mal, hogy azokat a r. katholikusok nem tartot
ták meg. Ezt mutatja már az is, hogy az unitáriusok
tól kolozsvári főiskolájoknak átadását kezdették kö
vetelni. Ennek megemlitésével - fájdalom! - indul
mmk kell - egyháztörténelmünk fonalán - az uni
tárius egyház Golgothája felé! 

2 •. §, A lengyel unitáriusok üldöztetése. s Erdélybe 
menekülése. 

Mialatt az erdélyi unitáriusok sok méltatlall meg
próbáltatáson és szenvedésen mentek keresztül, azalatt 
a Lengyelországban levő unitárius testvéreknek is bő
ven kijutott az üldöztetés keserü kenyeréből. Mert 
llemcsak, hogy az Erdélyben is garázdálkodó jezsuiták 
részéről voltak kitéve mindenféle zaklatásnak, kifosz
tatásnak és kesergetésllek , de mag" a római katho
likus befolyás alatt álló országgyülés is példátlan tü
relmetlenséggel lépett fel ellenök minden alkalommal. 
A lengyel népről a történelemben az vau fóljegyezve, 
hogy a szabadságot mind vallási, mind polgári tekin
tetben nagyra becsülte s a felvilágosodás után folyton 
törekedett. - mégis az unitáriusokat teljesenjogtalanul 
megfosztották templomaiktól, iskoláiktól, virágzó könyv
nyomdájuktól, sőt az 1660-ban tartott országgyülés 
azon rettfmetes és kegyetlen végzést hozta, hogy az 
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uni tá riusok vagy térjenek mind ,it a róm:ti katholikus 
valhisra. \"agy pedig az országból távozzauak. rrehát 
választaniok kellett . S bár haZÁjukat raj ongÁsig sze
rették, " kikben II hi t., HZ Istenben való bizor],t1olU na
gyobb volt a hazá\hluS,\g keserü goudolatán,\ I, azok 
minden vagyonukat ,l legolcsobb áron eludták, árá! 
zsebiikbe teve, a számkivetés nehéz vándorbotjá! keziikbe 
vé \-e, sürii könyhullatások között - bizonyára megesi>
kolva szül6f61rljük szentelt halmait - utra. keltek. Mint
egy 350 tagból álló csoport ~1agyaJ·ország felé vett utJát. 
Ut közben - bizonyára a jezsuiták felbuj tására. - egy 
,.ablóbanda támadta m{\g S eladott v'lgyonkájukból ka
pott pénzliket az utol só fillérig elrabolta tőliik , hogy 

. betevő fa l at j uk se legyen. Ezek közli! mintegy 30- 40 
család a legnagyobb nélkiilözések között Erdélybe jött 
s nagyobb részük Kolozsváron, az erdélyi lllli tárius hit
testvérek kijzpontjában telepedett meg. A kolozsváriak 
testvéri tárt karokkal fogadták_ Itt külön lengyel uni
tárius eklézsiát a laki tottak s Koncz Boldizslt.r püs
pök fenuhatósága allt. vetették magukat. Gyiilekezetük 
1793-ig á llott fenu, a mikor ugyanis egyesültek a Illagyal' 
unitárius gyülekezettel s csekély egyházi vagyonuka.t is 
átadták. E betelepül t lengyel családok utódai Kolozs
vá.roll ma is élnek s uni túrius szentvallasunknak buzgó 
tagjai. Rajtok valóban beteljesedett, hogy . a kik biz
nak az UI' Istenben, azok nem vesznek el semminemü 
veszedelemben.· E családok salj adékai közli! némelyek 
egybázunkban papságot is viseltek. 

A lmási Ge rgely lI/illály püspüksége ( t 692-tU o/.ig.) 

2U. §. KolozSYár! f6lskolé.uk eh ételc. il kolo z8n1rll1l1gT 
égés é. holhmdl 8egély. 

Egyháztörténelm ünknek azon korszakához j II to ttuuk. 
melynek méltó leil'ásához könnyeinkl'e lenne szükség. 
Azok a sebek, a melyeket egyházunk akko,' kl\pott, meg 
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ma is fájdalmasan sajognak. Mert fl, rÓm. katholiku
sok azon kivánsága, hogy kolozsvári föi skolánk nekik 
minden javaival átadnssék, nem maradt (!supa kiván
ságnak. A római katholikusok ugyauis ki vans,\gukat 
a szebeni ol'szággyülés elébe tel"i esztettél<. Az ol'szág
gyiilés az ügy megvizsgál>\sára s il kiegyezkedés esz
közlés ére " négy bevett vallás kebe l eb ő l egy vegyes 
bizottságot küldött ki. Mihelyt a bizottság [(olozsvúron 
összeült, az unitáriusok azonnal éS7.l'evették, hogy fő 
iskolájukat a törvény vé,delme mellett sem tarthatják 
meg s ezért annak átadása iránt a római katholikusok kal 

- alkudozni kezdettek Ne vezetesen kikötötték, hogy 
számukra egy uj iskolahely s ennek berenclezésére költ
ség adassék, egyéb javaikat pedig szabadon élvezhes
séi; s az iskola átadása csak hat himap mulva tÖI'tén
jék meg. Ezen kikötések közül csak az iskolahely adása 
történt meg, mert a szerződés fejedelmi megerősi tése 

u tán az iskola ,;tvételére kiküldött biztosok 1693. 
október lD-én a helyszinen megjelenve, 9 és IO óra 
kö zött a főiskolát kiüritették Az igazgató és tanuló 
ifjuság - hatlonlóan a hajlék nélkül maradott család
hoz - könnyes szemekkel költözött át a piaczon rög-, 

tönzött iskolahelyiségbe. Igy vesztő k el kolozsvári fő 

iskolánkat, melynek kárpótlásául püspökünk vissza
nyerte" háromszéki eklézsiák feletti főfeliigye l e ti jogát. 
Minő kárpótlás!! I 

A piaczon rögtönzött főiskolahelyiség alig rend ez
tetett be, már 1697-ben egy nagy tüzvésznek esett áldo
zatul, mely nemc~ak az iskolát, hanem a piaczi nagy 
tem plomot, tornyot a harnngokkal együtt ugy elbam
vasztotta, hogy kormos kőfalaknál egyéb nem . ~ara
dott. Kolozsvári eklézsiánk e siralmas helyzeteboi az 
összes egyházakho7. segélykérő felhivást bocsátott szét, 
melynek szép eredménye arról tanuskodik, hogy az 
unitálius hivek áldozatkészsége akkol' sem tagadta 
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Dleg önmagat. Ehez j::\ l'ult ~1 bollandi szab~\don gondol
kozó keresztény te3tvé l'ek segélyösszege. UO'ynuis, a.k
korí föisko lni ig~l.Zgutó Dimény Pill a siralmas hcl 'y~et 
kénj"szeI'Ítéséböl kiutazott HollandiiIba. bogy ott az 
uni tá l iusokka.l egyen löen gondoJkozó testNél'ek között 
gylijtést eszközölj ön . ,!idöu egyhá7-"nk kinos hel ze · 
tét feltál-t" elöttlik , annyira meghatott.a öket, hogy rö
vid idö alatt 17,000 frt segély összeget gyiijtöt,tek öSBze. 
Ezen szép segély egy része a, koloZSVlll'i fő i sko l a é 
templom ujraéllitésére, más része pedig a kii lfö ldön 
tanuló ifja,k gyámolitá"ára fordittatott, A hollandi ke
resztény testvérek jótékonyságáröl az unitáI'ÍuR egyház 
mindig hálfÍvaJ emlékezik meg. 

2;. §. Kmita Andrásné St. Wilholm Kl'iszt.iu:\. 

Mint az el'angeliullli szent asszonyok, kik Jézushoz 
a Golgotbára vezető uton is biiségesek marftdtak, ugy 
cselekedett özv. Kmita Andl'ásné sz. WillJeIm Krisz
tina kegyes nó is az unitárius' egyl"izzal, ki egy szép 
jótékonysággal örökitvén Illeg nevét egylJ áztörtEmel
münk lapjain Ugyanis: "gyházunk kOl'lllányzói - mióta 
nyomdánk elvétetett - mindig nagy szükségét érez
ték egy könyvnyomdilU ak, mely a vall ás hi telveinek 
terjesztésére a leghatalmasabb eszköz. Esziikség er-
zete uj életre kelte tte egy nyo mda illli tá,ánf>k szép 
eszméjét. Ennek v»lósithatására is általános gylijtést 
inditottak, de az eredmény nem volt elégséges lL fel
állitásra A még szükséges, de hi ányzó összeget több 
ezer forinttal Wilhelm K" isrlina pótolta, ki SZO I'

galmntosságának s takarékosságának összegy üj tött 
fillél'eit - eltelve az isteni gondviselés il'ánti hálával, 
hogy ötet szentvallá~unk hi teh'eivel boldogitotta s 
özvegységebell soha el nelU hagyta, - szentegyhá
zunknak ajándékozta, s igy lehetövé tette a nyomda 
felállitását. 

• 



• 
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A nyomda uuitárius szellem ü iratok kiadásáva l 
meg is kezdette áld ásos mtiködésé~. Nemsokára azoo
bon a r. katholikusok lJóditásától való félelem miMt a 
templomba belyezték őrzés végett. S később midőn a 
templom elvétetett, e nyomda is a r. katholikusok ke
zébe kerti It. \\'ilhelm Krisztina neve azonban az uni
tárius jóltevők ballh atlltlaojainak sOI'ában örökre fenn· 
marad s buzditó például szolgál e l őttünk 

28. §. A piaczi lIagy templom eh'étele KOlo7,sváron. 

Min t II szélvészben felgyult hajlék tlize, gyorsan ham
v>1 ,zlja el a szomszéd épületeket is, igy ham vasztották el 
a r. kath . is e rőszakos foglaillsaikkal az unitáriusokjavait. 
Mel'talig kapbik birtokukba kolozsvári fóiskol ánkat, már 
is a piaczi nagy templom elvételére gondoltak. Ehez pe
dig az unitárillsok, mintegy dicső mult nagy emléké
hez s mint a (Üzvész után ujraépitett tlllajdonukhoz 
méltán ragaszkodtak. E ragaszkodás jele, bogy ar. kat
holikusok i,ltal cserébe igért óvari templomot nem fo
gadták el. S bár minden kö,et megmozditoitak, bogy 
féltett kincsök birtokukban maradbasson, minden ki
sérlet hasttalannak bizonyult. Miutim önkéntesen át 
nem adták, a türelmetlen le lkü lll . Károly király Stein
viJJe tartományi főbadvezérnek megengedte, hogy fegy
veres erővel is elfoglalhassa. SteinviJle nem is késett 
soká, mert J 716. márez. ilO án a templomot katona
sággal körülvéteté, kulcsát az unit{II'iusoktól elvevén 
átadta a r. kath. püspöknek s három nap mulva már r. 
katholikus istentiszteletet tartottak benne. Ezzel együtt 
elvették a főpapi lakot, az uj főiskolát, a nyomdát, 
urvacsurai edényeket, fl szentpéteri templomot, e lfog
laltak ket házat, több vidéki birtokot és azon 20.000 
frlot is, melyet az unitárius egyház a városnak köl
csönzött volt. Ezeknek e lvétele után Slein\'iJIe az 
unltánusoknak még azt is megtiltotta, hogy magánhá-
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. " kn ál i" im:\.dkozh>lSS '1Il :1k. Alm ,isi G. Mih:1Iy püSpök
kel pedig Ikövettetett ".zon ki m letlen dll rvns:\.g, 
hO"'Y sIlját h:\2'\11I\1 :.1, kMOI1 t\.sá" lI t\k kellytelell volt 
sy.emélyesen felszolgfllni ~\,Z étkeket. - Hiába pHna Y. 

kodt:,k ezell e l·ős1. .kos es durva elj Mások ell en, Ill ert 
ll , fejedelem Ile III hnllgll,tt:. meg őket . 'l'ehát 11 6 m volt 
:1 bo v:i fejöke t lelw,jtsák. Sem iskol. " sem te lll plolll 
ne lll maradott, c'upán Is tenbe vete tt hitök és biz" l
muk volt mé'" meg. S mind e 'ok v eszteség csak jel
"dás volt a később következett eS ~l pásokm. minó a 
tordai pit\czi templom elve tele is 172 I-heli . 

Szomorubb és siralm asabb kOI·S"'.lkb all e"'ye tlen 
püspökünk sem müködött, miut Alm ási G . Mil"'ly . 
Hnrmillczkét évi püspöksé"e ala tt - mill t sz:izado 
tölgy a vibarban - ugy állott egyhá,zuuk korm ány
rudj a mellett. Bizonnyal sok könyre, lIagy szivre, 
rendithetetlen jelle mre volt szüksége azol1 sebek el
hordozás{lhoz, melyeket az erőszakos ell enség vad 
dulásaiban kapott Ő es egyház". Látni azt, hogy hosz
szu évek és n"gy küzdelmek " Ikotás>li egy pillanatra 
megsemmisülnek s e viharokbau megáll >tni , mint hul
lámcsapkodta szirt a tenger közepén, e mberi erót meg
haladni látni dicsöség! És Ó megá llott egy nagy lélek 
rendithetetlenségével! Mihelyt a vesz e lmult, gondos
kodott, hogy a templom nélkül maradt hivek magán
hazakuál bár, imádkozhassanak, addig is , mig egy jobb 
kor hajnala derülne fel. Emlékezet van ró!." hogy a 
a templom elvéteIét követő husvétban Kolozsváron 
négy helyen hirdették a feltámadás és halhatatlanság 
hitét az unitárius papuk. Valoban sz ükség is volt a 
hit és evangelium vigaszt"lásaim s oly erős lelkü 
püspökre, mint Almási G. Mih;\Iy, ld nek emléke min-
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.lIg '"' /,:y ti. ,\1(1.,1,1, lOS" ILX uni tá"iuSo k Sxentogyhá"á
Il llk \"1'1".1 0111 U. 

JI Mu l< "' gp/'óu,\lt"tt\s t itt It Alm!lsi U. Milüly 
lIttlll Prfl/i ZS';!J /JIonrl l<övetlwwtt" pUspökségben 1728-
Ullll . ilz (I nllllrU cJ ' s illejóbolI som 8zlinetelt" "óm,ú 
IwtJ1 0 ll c~ l x lIlll H v ",cl cllIllhu c"'ése, melynek hr"t{\I'ozott 
ozú(/" "" I1I1;L,\ '·;u" egyll/\ " telj e I'omblldöntése volt. 
1]; czú l Ó~ tilJ' kvo~ "xonb"" nom szolgált Pálli Zsig
,1]0 1111 pU"pölwolr "lmll,\.lynl 111'1'tI, hogy "" unitárius 
ogy ltllzkvzÜIlS g I 80k fontos és üdvös 
I ~ltl\st II l ó tűsithú •• ' n. Nev ·" tesen : ilZ ideiglenes fö 
il< kOItII. - III Iynok nlllpjM még Alnn\si tette 
volt I zte é' f' jleszt tt . Az egyh". i köz
.zll ksŰgl t k r rl zó I' közpéllzti\l't tll!\pitt!ltott. Min
,l oűllOlI'1I1 'o yl,rlolll ftny s mnSlI mU jövedel III ide folyt 
be. rtz 1\.1dilsos illt zll1 ny k II I.i tlh.lpját It jelenlegi 
.ZÓll \(özpenztl\,·1ltIk is. h gy II vil:\gi fél'fin,lml, is be
I OVOllhn~MI ,l ll gyh,\z ll ~yoiu k iutéz éb, il fötau:\
'ok ... ,. II kuttós - vih i yhlizi - h\ökséO'et 
S~Qr" zto. Az gyhtl.zköl·ök lére ill! • P r s k 'll ll ' 
Ioll\g.\' ló gOlld nol,ok (,llitt!\lt"k. J\lind zeu iidvö- és 
'1lQ~8tOhMó ujit,\sok o'v-közl s"b n E ,Uti ZsiO' llloud 
ptlspükuQk segitő társ,. l3~en tti1)t'i\b :imi MilHlly gybázi 
fiJjegj' ~ö vol t, ki PI\.Ifi hult\la uMu miut pilspök hi
\11.\1'1"\ "0It, hogy egyhlwullk még f,ijdahuilsilll sf\jgó 
~QIJ~itl ()k OI'\'OS II I gyeu. 

Ir. ~1: IVI'Itd/edé!! /':O'/'S;Mtt (1?3i'- 1 -ig) 

... Ubm)"t ... ; UJ",h,l",i _lfüuUy p;j.,<J>8ks.J!". fl ;.1;- 1 ;58·ig.) 

:tOl~ . Á l~m~u"yt ,~~"lt!U. t!grh.h uj bb~lma ~ Du\:sQdik 
11\.\l~I,\,II>.. .... , 

AI lIul\> ri\\~ I1gYh\um:lk a l" kntholikusokk:ll folS
M .lltt \\lQUlI\h I kllad\!lme\ ko~tl"(\b;Ul. a l~H\g,)'1>bb 

Ii~ \l.~'I\l,\sok ,kolll}tt l>ltl\lkoluuk &tull-
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ab .... bámi \iihály ne,·é .. el. kil !;orláreai kozül okan az 
ooiláriosok szeméoek. ri ... ~oek és szájáru.k oe .. ezI~k 
s II ~il .. "Ióbao ogy lekiolhetünk, mint egyházunk 
második megalapilójái. Külföldi taoulá ál el .. égeZ\"éo, 
II kolozMári főiskolához taoárnak, később igazgaiónak 
,·álaszialotl. öt . s oa 'hirií Pál 
igazga'ót a ~orsoak szoo liilooös zeszélye érte. hOgJ" 
mindketteo laoui .. ollak II piaczi lemplom és ióiskola 
el .. élelének. • bel) te állilása is róleg zent
ábrahámi oagy erélyének és voll 
(onlOS (elada a. iti ini tanárnak, igazgatónak, psp
nak . egybázi rójegyzöoek elé ' tere is voU, bOgJ" 
I!agy lebelségél, és al.koló eszélyességél érvénsesit_ 
besse. Hogy jó 13nár és lelkes pap .. ol, ailol la_ 

irodalmi mő .. ei és lankönY"ei lUen .. a
lamennyi állala mnnorl lantátg) ról lankön.f\·ej irt 
melye köril mé ma L tekintélyes az IInifáril6 
.. allá bilel .. eíl tárgyaló lalio nyel .. en íro" nagybe· 

Ü mő ... e. illiol pap 5.ok egybázi beszédet ima_ 
könyvet írt, ez uwbbi még ma is sok család
na!; lelki l"Íg3i!z.alója. Pálfi Zsigmond halála ulán 
1737 -ben zenlábrabámi püspökké .. álaszla .... áo, mé 

kör nyilt meg munkásaága előtt s 29 
éri piLopök-..ege alah minden köze>:elehénye nagy 
IaleDÖ'márol, éber és jó tapinialu bi .. alaloskodásáról 
te.."Z tanubizonyságot ~lint a jó gye. mel;, ki beteg 
szülőinek minden szükségét meglálja, és kielégiü. ugy 
lel1 'zenláhrabámi is egyházon kkal AL MenU_zlele· 
,ek tartásál megoyugtatóan helyreállitOI1a, az ószi 
nn-ae;o.... ..éleI idejét, a mint m6l!1 is V3D, meghalá
roztatta. Az ekklézsiák .. agyoni állapotáról az 
tól é .. eokéDl zámadáslldvánL Törvénybe iI.-taita, hogy 
a papok má vallásu nóvel bázas-.,agm nem léphetnek.. 
Intézkedései bár kiSzlanáeskoz.ás eredményei '·ollal.:. 
a reményt \' Zlett egyházba uj bizalma, öntöttek. 
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~ew oluJélkUI w'lndja e;)'ik órtl)o<;llróok. hogy 
"eazéDek oly Dngy emlék" erdélyi hilrokooaink kö
zUJ láD senki m hagyla (~on. miol H7A<ntáhrahámi 
Valóban az Ó lIe,'~ olt ragyog a bátor lalkü Oá,'id 
FreDez. a oagytudományu eoy~di György. az e..zélyea 
Beke Dániel, a népoeveléti bajooka Koncz BoIdi7-'!ár 
és az üldözIeIések közl meg nem tön Almá!!i G. llí
bály neve meUelL t; azoknak. kik egy vaUá3fel"kl:'ulI 
érdekei feletl bi.-atva ,'aooak órködni, valódi példauy-, 
ké".. Eppeo .. zén ne" e tetwl méltán foglalják el 
egybllztörtént'lÜnk legfényesebb lapjail_ 

Agh Is tván püsp iJkuge. ( fiSB fi8ó-í8') 

(ll . t . : JlárlJl 'TbtrézJa uralbdha ... nW:sII.lí lii« I· 
methmsége • 

• 'zentábrabámi Mihály balála uláo 17;;9-beo Agb 
István "á\asztalott egybázunk piispökévé. Pü:;pölc-ége 
egybeesik allária Tberézia uralkodásá,'aL tó neg}'\'en 
esztendeig kormányozta Magyar- é- Erdély országOt 
Egyike volt az akkori európai fejedelmek leghatalma
sabbjainak s a magyar történelem korszakalkotó ural
kodóinak. Azonban bármekkora fényt és tekimélyt 
adott is a magyar koronának. mindazonállal az Dni
láriosok s általában a protestáD50k az Ó uralkodására 
és korszakára csak keserűséggel emlékeznek ,;;;SZ& 

Mert erós r:ímai katbolikus neveltetésénel, állandó 
papi befolyása knál fogva a lego3g}'obb rurelmetlen· 
séggel "iselletett. a más vallások iránt türelmetlen · 
ségének csaknem minden királyi ténykedésénel jeiét 
is adta. Az unitáriusok és kálTInisták kezéból az Ó 

pártfogása alatt. több templomot ki"ettek a r. katholilro
sok s fóldbirtokaiktól is nagyon sok belyen megfosz.. 
tattak. Hklézsiáiok lömmeteiben e korból sok helyt 
ialáljllk feljegyez"e a templomok megvédelmezésében 
kifejtett azon küzdelmeket s lelkes elszántságot, mely -

• 
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tiltOtt Ugyflnis H. mond ott évlJen II -ik tJóí:sef' mint 1'6-

gens, beut::.xta. I1J'dél,Y t s megfordult l{oJo:-:sVú.l'on ;S. 
Agh IstvA.n pii spök ez alk aloIllmal kih n.lIgat"ISl kért S 
e~ t megnyervén, elébe tel'j es7. tette nz uni táriusok azon 
sérelm eit, hogy fl tö rvé nyek ell enére b:intnlmfl,;.:tatnak, 
j avaikbau milldulltfl,lfMl megkhl'osittatnak ; fL hi vatalok
bo i ki zál'atnak S ba,nta. lm::l,;.:t,atásaikél't ol'vodlú st sehol 
sem nyel'nek. IL JÓ7.sef e pallasy.okat nemcsak kegyel
mesen meghallgatta. hanem - meggyözödvé u a.~ lI lli · 

tárius valbis sy.ép eh eiröl és ta.n itásairól - kinyilM
kozt"tt:1, bogy nem lenne 1'081. nlindenkin ek mege n. 
gedni , azon hitvallás kö vetését, a, mely neki tetszil" " 
Azonba n ll. J ózsef' türelmes, szab'ldszellmli gondol
ko zasht és terveit csak Mál'ia 'rbel'é:da. halála utú,n 
valósitbatta meg, 1780- u>ln tl'ónm lépvén MindjáJ't UJ'al
kodása kezdetén kiadta az ugynevezett " türe lm i rend e
letet" mellyel az egész Európát Mmulatba. ej te tte. A 
mai korban e czim lltiil'elmi l'endelet,' \ már magában 
a, legnagyobb jogsértés lenn e. de abban az időben 

megbec.siilhetetlell nagy vivmány vo lt. E I'endelete 
által Il. J ózse f a protestánsokn ak szabad vallásgya
korlatot engedett, és kimond otta, hogy templomokat 
bárhol épithetnek : a hivatal viselésre képeseknek nyil , 
vá.nitotta; papjainkat a római kath. püspök hatósága 
alól kivette s megtiltotta, hogy vallásáert blÍ rki t is 
üldözzenek. Igaz, hogy ezek a törvellyek Erdélyben 
mar a fejedelmi korban megvoltak, csakhogy nem tar
tatt"k meg, II. J ózsef türelmi tendelete azoknak ér
vényt szerzett. Hogy e rendeletét maga ll. József is 
mily fontosnak tartotta, bizonyit ja az a kÖl'liImény, hogy 
halá.lakor minden egyéh intezkedését viszzavonta, de a 
türelmi rendeletet nem. A mi egyházunkra is tehát e 
korban felderült egy jobb idő áldott világossága, 
melyet oly hosszu idő ót" kénytelen volt nélkü
lözni . Mint vizözön után elöntött területen khi-
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I'llltak a fak s tenyé zetnek indult a természet. ugy 
egyhaz unkball is elet és ele'-enség támadott 

La:;ár /Sl'l){jll püspöksége. ( 1786- / 81 J· igJ 

~Iint az örökös, kinek e lső ondjn a '-e á mara
dott hagyomány telj es szá mbavétele s áll apotának 
megvizsgálása, ha onlóall cse lekedett Lázár l tván 
is, ki Agh Jstnin halála Uti"l 17 6-ban püspöknek n't
lasztatott. ~livel ll _ József uralkodásával a ,-allási iildö
zések fegyverei tompulni kezdettek s a rall ási béke enyhe 
szell őj e lobogtatta a hi tszabadság szent zászlóját; -
Lázár István e k edvező helyzetet alTa használta fel, 
hogy a vallásközönseg nlinden ekklézsiáját megvizs
gál la; mihez hasonló tényt egyetlen plispökünkrő l sem 

• 
jegyezhettünk fel az eddigiekben- O ugyanis püspök-
:légének alig harmadik és 4-ik évében, 1788- 9-ben 
egyház vizsgáló nagy es fáradságos utj át tette meg, 
hogy szilll'öl-szinre láthassa a kormányzatám b,zott 
gyü lekezetek nyomorát avagy haladását- Ez ut jában 
az epitendö főiskola és kolozsvári templom költségei
nek fedezesére is szép összeget gyüj tött, s a hiveket 
áldozatkészségre buzditotta, kitartásra és ragaszko
dásra lelkesitette_ EnneI szebb ténnyel csakugyan uem 
is kezdhette volna meg püspöki hivataloskodását, mely
lyel kezességet nyujtott arról hogy az e lőtte álló nagy 
feladatok az Ő kezei között mególdást nyernek. E 
feladatok ket legnagyobbika az volt, hogy Kolozsváron 
templomot és főiskoil\t épittessen_ 

34. §. A kolozsY{lri templom és rölskola épltése é8 ZsukJ 
László hagyomlluy8. 

Az Almási G, Mihály püspöksége alatt l716-ban 
templomától megfosztott kolozsvári unit!Íl'ius egyház-
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l.:özSt'g' 80 e::oz teud ön kel'8sztiil. templO'll épitésre Illeg 
uín gondolni sem mert , mhtlatt cs:,,!\: magú.nh áz a.k
mH irni-1clkoztak. A fóislwl:1 is csak egy czélszE' I'Utleu 
épiil etbe volt elh elyez'-e 1693. óta. Végre 80 évi l1él
kiil ö~e:-; utú,u ütött a munka kezdés órÁja.. I 792-beu 
L~h: ;Í1' Istv;1,n püspök inditvl-l,llYÚ,nt egyhallO·ula.g elh <l
Mll'oztú1\, hogy az rsteu és 3. valláskőzöllseg tagjainak 
segedelmevel templomo t ép.itenek, melynek alapját 
Ln1.lM' lstvfI.n l1gy~1.na.zoll évben le is rátette A ~ egész 
vnlln sközöl1seg IlleghoztH, a maga áldo:mtM" sőt f\. 

Lengyelol's7.ágból bete!epült unitAl'iusok is egyesii lvén 
11 Jll agyo.)' ekklézsia.val) minden vagyonukat t.emplom
épitesre a.dIAk. AZOllb»ll. hogy e templom, - meJy ma 
is meltó büszkesége ",z unitarius v"llásközönségnek -
lil ii .. 17()G. decz. 14. felszentelhető és llflsUHílhato volt, 
"zt fL llagyuovii ZSIIki .Lá,szló tette lehetövé , nagys zerli 
l1lapitvúllyáVfil. Mert mikor az egylhíz fL legnagyobb 
szükség és aggodfllmak között volt, akkor ú.llott elö 
Zsuki László, s 80.000 (or,ntot 6r6 vagyonát az ""i
tá,'ú" "a ltásköeó·." s~q ll eA; hagyta. E szép hagyomáuyból 
épült fel nemcsak a. templom, hallem a jelenlegi föis
kola. is. Ebből jutott ft tordai es székely-kereszturi 
iskoláknak és 'I· tamíroku!tk fizetés emelásrc, vala
mint szegény tanulók segélyezésére .is 10.000 foriut. 
A" fL szép tény, hogy Zsuki László ősei .. ől reamamdt 
minden va.gyonát, szol'gl-tlmának és taka.l'ékoss~\gú,nak 

mind en gyümö lc ét, - cSflládtalan férfi lévén IIZ uni
tÁrius egy h:'lznf\k hagyta" lelkesitö példa Hrra, hogy 
szentvallnsllnkért mindig áldoznunk kell. S egysze,'s
mint biztmütek, hogy a. mig az egyszemélyU Is
ten itlH\dásál'i}, El'délyben njka,k nyiluak Illeg, i~ddig 

Zsuki László nevét. keo-yelettel fOO'J'u. emlegetni :\z , o 1:1 ..... 

uto ko,.. Kegyelettel II Lllz",. l stvilll püspökét is, kl 
s~olllélyes és bi~fl,lmn.s bttl':itJu. lévén Zsuki LúszlóUH.k, 
nem kis bcfolyússa.l volt f\l'l'a.} hogy n. ua.gyll0vii aln-

, 



- 50 -

pi lót egyháza il'ánl táplált jó és nemes sr,ánUéki.ban 
gyá molitsa. - Igy gyógyult ue két fáj dalmas seb, 
melyeket Almási ,~. Mihály püspöksége alatl a róm. 
katholicismus ütött volt egyhár,unk testéu! 

Körmőcá JlÍnos püspöksége ( f812 -fa30-ig) 

:j5. §. A péJlzél'téként;Jk nl:iszállitlt~a, cgyha1.i ll ém:tíinluk 
• 

megkáro~odá8a és AugllsztinQvi cs (tál alnl.itvimyn. 

Lázár István helyét " plispökségben J(örmöcr,i 
János foglalta, eL Alighogy megkeulette müködését, 
egyhár, unk , különben is szegényes pénztárát egy nagy 
veszteség él'te . Neve~etesen , a. francz ia forradalom il.l
tal hossr,as háboJ'Uba sodo l'! magyal' áll am oly pénz
zavarba jutott, hogya fOl'galomba l evő pénzek érté
két kénytelen volt annyira leszállitani , hogy egy 100 
fitos banl,ót, csak 20 frt értekben lehetett bevr\ltani. 
A pénzérteknek ily leszi,lIi tása az unitárius egy ház pénz
tárát is a legnagyobb szegénységbe souorta, annyira, 
hogy a j övő ismét csak aggasztó IeheteIt. Azonban 
egy házunkkal ismét beteljesedett, az a köz mondás, hogy 
.a hol legnagyobb a veszedelem, az lsten ott van leg
közelebb" I Mert éppen e válságos, ez aggasztó hely
zetben lépett elő az unitárius egyház legnagyob b jól
tevője: Auyusz/.inovics Pál GO.OOO (r/ot meghalad6 ha
yyományával, melyel egy házunk életét ismét biztosi
totta. E hagyomány, mAly azóta folyton nő, IIW meg
haladj a a 200.000 frtot s igy egy házi közpénzt!,run k 
legnagyobb él'lékü vagyonát képezi. AZOllban Augll.sv.
tinovics Pál nemcsak pénzzel, de tettel is foly tonosan 
segitette egyházunk fejlődését és elöhaladását. ElTe 
szép tere is volt, mint magas áll am i hivatalnoknak, s 
egy házi fögondnoknak . S mindezt tettc hitbúzgóság
ból es hálából azért, hogy bécsi tanulásáhO" az uni
tárius egyh"z közpénztMa neki segedeImet nyujtott 

'rekintve AuguBztinovicB Pálnak egyhá zunk inIuli 
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már 1832-ben a f,ibó l késziilt iskola helyén CSillOS egy 
emeletes kőépület állott. Az iskol" szerencsés fekvése 
s Koronka Józse! nevelesbeli jó hirneve az iskolát any
nyira benépesitette, hogy " tanulókat alig fogadhatta 
be. Sőt a Koronka halála után 1869-ben az iskola 
épület csaknem megkétszel'eződött nagyságban. Ma is 
áll e szép és diszes épület, mely méltán disze az 
unitárius vallásközönségnek. Az unitárius egyházban mü
ködö papok, (anál'ok, világi hivatalnokok - mint székely 
szülök gyermekei - ez iskola falai között kezdik 
tanulás ukat s folytatják a kolozsvári föiskolában. Gyö
nyö rüséggel telik el lelkünk abban a tudatban , hogy 
keresztul'i tanodánkat is saját erönkön , az unitúrius 

'ák segitségével épitettük s tartjuk is fenn . Az 
eklezsiák, követ, meszet, fát hordottak hozzá. Az 
épitesnél " tanárok, tanulók s a hivek nagy szo rga
lommal dolgoztak. Ez az iskolánk nemcsak vallilsunk
nak képezi legnélkülözhetetlenebb tényezöjét, de ha
zai szempontból is nagyon fontos elhivatást teljesit , 
met't a szomszédos vát'megyék román és szász lakó
sai tömegesen viszik oda gyermekeiket, bogy a ma
gyal' nyelvet megtanulhassák. E fontosságát sokáig 
nem akarta elismerni a magyar kOt'mány, de végt'e is be
látta, hogy mily fontos szerepe van s most már a fej 
lódés nt ján eló is segiti . Ez intézet élén 1876 óta 
Sándo I' János áll, mint igazgató s nagy buzgósággal 
vezeti és védi. 

A kereszturi iskola történetével kapcsolatosan tud
nunk kell bogy 'l'ordán ic, a reformátió ota az unitá
l'iusoknak mindig volt s van ma is középtanod áj ul{, 
melyet 1878- ig " tOI'dai eklézsia és fl vallásközönség 
pénztara tartott fenn. Ekkor az állammal kötött szer
zódés fo lytán állami polgári fiuiskolává alakittatott 
át, ugy azon ban , hogy az egyház a szerződés i idő IA
járta után ismet bil'tokab, .. vebeti. Ez az iskola is uo 

• 
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Kel'esztul'iboz hasonló fontos hivatást telj esít, ugy val
Jásil~lg, mint nemzetiségileg s egyik elői skolája ft ko
lozsvári unitárius fötanodának . Ennek fental'tása, többszö
rÖS ujraepitése, tamtl'aillak fi ljetése s igen sokszol' a meg
támadtatásokban való megvédése is nagy gondot adott 
sok vibal·t kiállott egyházlInknak s sokszor prób,,,',. 
tette a hagyományos unitárius összetal'tú st, áldozat
készséget és buzgósagot. Ugy itt, mint a kereszturi 
iskola évkönyveiben sok jótéteményét találjuk felje
gyezve hitelődeink nemeS gOlldolkozásának. Hogy sze
gényes székely népünk gyel'luekei kevés köl tség mel
lett tallulli:atnak, az ezen iskolákhoz tett kegyes ala
pitványoknak tulajdonitható. Mindkét iskolána.k szép 
könyvtára van. Egy harmadik aliskolája is volt az 
unitáJ'iusokna.k TOI'oczkón, hol sok szegény székely 
ifju kezdette meg ta.nulását az ottani ki válóan val
lásos buzgó nép pál'tfogása mellett. Itt azonban a 
gymnasiumi tanitás i rendszer az ujabb időben beszlintet
tetett s elemi népiskolává alakittatott át. J e lenleg te
hát. az unitárius egyháznak van egy főtanodája s két 
algymnásiuma. Ujabb időben mindenik iskola a magyar 
állam segélyezésében is részesliI, a mi annak elismerése, 
bogy az unitariusok iskolái is, a nemzeti mivel6dés te-
rén nélkiilözhetIen munkát végezne k. . 

37. §. Iskolai ujitások Székely )lildós I)iispöksége alatt. 

Körmöczi János után, ki évek hosszu sOI'l\n tar
tott betegeskedése folytán 1836-b1'n meghalt, Székely 
Miklós választatott püspöknek. Az ő pli spöki időqzakát 
kiUönösön nevezetessé azon nevelési - iskolai ujitások 
teszik, melyeken iskoláink akkol' átmentek. Ugyanis 
nemcsak az unit,árius, dp más vallások iskoláiban is 
a tanitás nem magyar, hanem latin nyelven történt, 
sőt Dávid Ferencz kora óta egyházunk nagyjai iro
<Jaimi műveiket is csaknem mind latin nyelven irták. 
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Igya mi magyar oyeh'ijok elhanyagolása miatt a 
nemzeti érLé sem fejlődhetett ugy, a mint azt meg· 
kivánni lehetett volna. Az l 26-iki é,· körül azonban 
a nemzeti érLés mind jobban kezdett nyilvánulni 6 az 
a ,-ágy, hogy II magyar nyelv és tudomány előre ha 
ladjon, mind jobban megnyilatkozott E .ágy é törek· 
.és leghatalmasabb szó ·zólója és pártolója gróf 'zé
cben); lstyán ' -olt, ~;t erős nemzeti érzületéért és lán
goló bonszeretméért a .Iegnagyobb magyarnak' ne'-ez.. 
tek. Ann);ra szivén reküdt a magyar nyelv miveIéae, hogy 
1825-ben a pozBan,; országgyiilésen összes birtokai· 
nak egy é,; jövedelmét 60 OOO frtban egy tudományos 
Akadémia felállitására adta. Az li nagy tevékeny- ége 
folytán az egész magyar hont áthatotta a nemzet iro
dalmi ét nyelvi meguj itásának vágya. Az iskolák ható
ságaitéatanáraitsem hagyta érintetleniiI a hatalmas moz
galom ogy, hogy a?; unitárius egyhá?; '-ezérférfiai is mJÍr 
1841-ben kimondották, hogy ez-entul az iskolákban a 
tanitás magyar nyelven történjék, kellő gond fordittat
ván a latin nyelv tanitására is Cgyanazon évben a[a,. 
kult meg a neveléaügyi bizottság is, mely az egyön
tetö tanitás felett való örködésre volt hivatva. Vallás
közönség'Ünkben ezen nemzeties irányu nevelési moz
galmak vezetóje. Ezós?;ólója, éltető lelke Brasaai Sá
muel, az európai birü tudos .olt_ 

Hogy 1841 előtt a magyar nyelvnek iskoláink
ban mily kis helye volt, bi?;onyitja Il?;on körülmény, 
hogy a ki ll?; iskolába legelós?;ör ment tanIlIni, csak 
nehány napig bes?;élhetett magyarul, azontul latinul 
kellett s?;ólania. mert kiiJönben büntetés érte. S oem· 
csak a fóiskolában, de a falu5i népiskolákbao is nagy 
mértékben uralkodott It latin nyelv. Innen van, bogy 
&?;On falusi öreg emberek, kik a negyvenes évek elött. 
tanulta k, a lati D nyelvet beszélni is tudtak_ Hála. 
Isteonek a negyvenes évek ezt a ferde rend· 
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szert eltemették s ma már összes iskoláinkban a mi szép 
magyal' nyel\"linkön folya tanitás, melyet édes anyjának 
;tjkail'ól tanult meg először minden magyar gyermek. 
Sői m3 már az országunkban lakó más nemzetiségü isko
lákban is kötelező a Illagyal' nyelv tallitása. Ugy a 
fő, mint a népiskolákball kiváló gond fordittatik ar!'a, 
bogy uyelvlinket a velünk érintkező oláhok, szászok, 
s más nemzetiségek is megtanulhassák, hogy magy fl l' 
földön magyar szó hangozzék mindenfelől 

38. §. Brassai Sámuel , -
Br"ssai Sámuel 1797 -ben TOI'oczkó-Szt" Györgyön ' 

szUletett, boi atyja unitárins pap volt s 1897-ben Ko102s
vá,roll Italt meg, Száz esztendős szép , és hosszu életé
nek leirását e négy szóba lehet összefoglalni: mun
kálkodni, tudni, hinni, jótcselekedni. Mert ő elkezdve 
a gyermekkor serdülő évein-fel késő vénségéig, mindig 
e negy szó törvénye alatt ilIt. Ifjukori tannlmányait 
apjának felügyelete alatt bámulatos kitartással és 
tudásvággyai végezte. A szülők gondozó szár
nyai alól kikerülve is, folyton lelkének mivelésén éR 
tökéletesitésén munkálkodott. Már ifju korában el'ős 

hajlamot érezett a külümböző nyelvek it'ánt s e hajla
mának volt az a bámulatos el'edménye, h02;y Európa ösz
szes nemzeteinek nyelvén folyékonyan beszélt. Innen van, 
bngy a tndományok minden ágában jártas volt s hogy 
európai hirü tudóssá lett, A kolozsvári ullitál'ius fő 

tauodának 1838 tól 1848-ig igazgatója volt, Minden 
tantárgyhoz állandó becsü tankönyvet il'!. Számtant 
és természettant, nyelveket és bölcsészetet. hittant és 
zenét egyaránt tndott. Nem volt oly tudományos és 
társadalmi, müvészeti és lélektani kérdés, melyekben 
szavát fel ne emelte volna, Az egész nevelési és tani
tási rendnek ö uj irányt adott. 1848-iki forradalomkor 
Budapestre költözött s ott tanitott. Onnan ismét Kolozs-
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drra jött, 1872-ben a kolozsvari egyetem tanárúnak 
neveztetett ki, Szakadatlanul tanu lmanyozott és köny. 
veket irt, ugy, hogy miivei egy egész könyvuil't tehet. 
nek ki Tudományos és i,'odalmi foglalkozása mellett 
állandóan részt vHt az unitarius egyház ügyeiben s 
azokhoz mindig nagy életbölcseséggel és szel'etettel 
szólott, Különösen a nevelés ügyet hordozta szivén. 
Szeretettel foglalkozott vall ásbölc 'észeti kel'désekkel 
s kifejtett eh'e i mindig arról tettek bizonysagot, hogy 

Ó nemcsak turlós, de igaz hivó is, A bibliát állandóan 
olvasta, tanulmányozta, . em tartozott azon tudóso k 
közé, kik a hitról kicsinyl őleg gondolkoznak, sót azt 
tartotta, hogy a tudás és hivés együtt teszik az em· 

• 
bert egész emberré, O egész ember volt ~lilld e ll év· 
ben , még késó vénségéhen is nagy eUl'ópai utazásokat 
tett. A lOO-ík évnek küszöbén is olvasott, tanu lt és 
irt. - 'fudományos fog lalkozása, mellett á llandóa n 
gyakorolta magát a jócselekedetekben Szegény ifjakat 
sajátkölt. égán tani ttatott, betegeket O'yo)tyittatott, pálya· 
kezdó embereket gyámolitott. Jótékonysagállak gyakor
lásánál nem nézte, bogy ki? minó vall ásu 9 Zsidbt, ke· 
resztényt, .ha szegény vo lt, segitett. ~'l e l't elve az egye· 
temes embel'szeretet volt. [gy jövedellll ének nagy I'é, 
szét elajándékozta A maga kényelmére költött legkeve· 
seblJel.Évenként ezel'ekl'e ment a szegényeknek és 
tanulóknak juttatott adomaIlya, 

Könyvtál,át a kolozsvári lIn itárius fó iskolának 
hagyta s végrendeletében 22,000 fOl'intnyi készpénzéllek 
örököséiii is a kolozsvári és tord ai unitárius O'ymmiz iu
mokat nevezte ki. - Ö róla elmondhatni , hogy szé· 
pen és jól élt, me rt il letének egyetlen pi ll anatát sem 
vesztegette e l. Családot nem alkotott, Az ifj uság, 
a szegény emberek, a tudomány és unitárius egyház 
voltak lpl\'közelebh sz ivéhez, Ezekn ek élt, ezeknek 
halt, ~likor IOD· ik esztendej t beWltötte, az umlkodó fel · 
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ség is, a magyar kormány is, a tlldomclnyos vi lág is, 
az uuitári us egyház is szivélyesen lidvözölték, de ak
kor mit!' itgyban fekvő , halálos beteg volt. 1897 . .iu n ill ~ 
24-én halt meg. A kolozsvári temetöben pihen, egy 
hosszu élet fárada lmai után. Emléke, mely munk!,,"a, 
t.udásra, hitr'e és jó cse lekedetekr'e tanit, bizony,im hal
hatíttlítll és minc! ör'ökke ilIdott lészen. 

d Z njkol·. U'MS tól m.ái,r;. 

Széket y Sálllior p üspöksége ( /843- 1852-ig) -
aH. ~ . Az unitárius \':\11l\ 1:I tönonycsitése ~(e.gylU·OI'SZIi.· 

gon Ei 1I 00uzctliuk öll "é~le hui ha.-czll. 

Egyháztö rténelm iink soniu megemlékeztünk ",,,,ól, 
hogy az unitá rius v>lllás Er'delyben 15GB-ban fl tör
vényese n bevett valhi sok közé iktattatott. E tö r'vény 
hatá.ly" azonba ll Magyar'OI'szagr" nem terj edett ki . H!\
ro mszáz evi küzdelem után vegre Székely Sitn elor pUa
pökségéuek jutott az It dicsöség, hogy 1848-ban a po
zsonyi. ol'szággyUlésen az unitári us vallás ~Iagyal'ol'

szágra kite rj edö leg is tö rvényesen bevett vallásnak 
nyilvállittassék, fl, tö l'vény ezen szavaival , az 1tnitári~t,8 
vallás tii1"l,ónyesen bevett vallásnak nyilvcinittatik! Csak 
nehány szó, de az unitár'ill s egyházra nagy je l en tőség

gel bir. E törvéuynyel az llnitfÍ riu's vall ás ismét rá
léphetett alTa. a ter'tile tre, melyről az elfogult ság és fele
kezeti türelmetlenség 300 esztendön keresztül lesze
I'itva tartotta.. 

Az 1849-iki pozsonyi országl>yülésnek az uni tá
rius vall ás tÖl'vényesitesén kivül még más fontos viv
mányai is volt.ak. Nevezetesen az ul'bél'iség,;a robot el
törlése, aköztebervise lés nlindeukire valb kiterjesz
t.ése , a·z adófi zp-tés kötelezettsége a nemesi ki váltslig
gal biró kra is, Erdélynek Mag;yarorszaggal telj es egye
sitése, melynélfog\-a El'délynek törvényhozási j oga meg-
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8zUnt j IUl\gynl' fe l elő s lI'lilliaztcl'illJrl Idnov 'í'iól'H.\, !Holy 
:\ Itftl végTe " bécsi ItOI'Il1 :'''JY U ""I III il M:'gyal'OI'B"i'I>on 
bcvégv.ődütt. A7. OI'Sv.:'lggylll éR o vivmilllYlli II h 'eRI 
)wl'm{lJIynak !Jem tets1.cttek, IllOI'!i e?okhen kctHV.(~;.o; 

év ót" t'\pl:'llt ""On I'omonyónek is IfIcghiu81táBilt 1!1!',tll, 
hogy M,tgyal'OI'R7.ágot ORv. tl'lik tlll' tollliLnnyil tegye, rt: 
vivmányoll s nem"Ni fllggetlcn8ógllnk mcg8omllli8i
tése végett, szövetsógl'e ~ lúpett " IIOI'V!,th, rile", 
szerlj, tót, oláh nOIll r.ctis6gekltol, kilcét iLZ irigyelt mu
gyal' nemzet ellen kön ny il is vo lt IlI ognY ' I'ni. \I: ki)%
hen a beteges V, II'el'din:'",,1 kil'illyt lemondllttilk II tl'illl
ról s helyébe " 18 évos I. Fél'encr. ,Iózso(' I ' pctt, KI 
tÖI'vén II kOI'sz:1lm lkotó fli ggetleuségi 68 UI/vódelml h:II'Cv., 
ti joglIiban megtámadot,t IlIUgyUl' nCIlIr.cL, mintegy fél'lI 
- állott a harcz mezej én s II vél'os kUzdc lmlJt ditLdallal 
viVtlL mindaddig, llIig :. hécsl konn:lny segltségUI nCIlI 
hivta" I'oppant sv.ámu 01'08Z (mlJ ~"ka) Iltldsel'cget. Iinn 'k 
segélyével nemzetünll leve l'ol vén, VillLgosn:'LI kényte· 
len volt letenni ti fegyvert, II minek :~zon követkor.
mlmyei mellett, hogy ti vallásunkat elismel'O tiil'vény
czik\( meg nem tartatott, - még sok vllllási <\s pol 
gál'i gyászos kimenetele is lett , MCI't " po"sonyi 01'
szággyülésen kimondott alkotm lMly fel fUggcsy.tetett s 
ismét csak a hécs i kOI'mány 01'6s7."kos umll11u a"~tt 
nyögtünk 18 esztendeig, 

4:0. t. OreM Iskoll\k, vérhelI l'Urtl;1 cklé1.ldJ\k I B"'" fHUI. 

Hogy II fUggetlenségi é8 önvédelmi Ilrwc" napjai
ban minő 801'8a vo lt szcgcny hur.itnknltk s ehben ki · 
csiny egyh,,"unknak is, alTa rájo él'7.ésok nél kUl gon
dolni sem tudunk. A tanuló ifjuság s"i ne-ja"" fél I'e
lökvén könyveit, fegyvel't /'UgarJott s " c8atatól'cn ke
I'esett magána" dicsőséget vagy hal l,lt. Isko láink mind. 
UI'esen ma/'adtak s kutonlll laktllnyákká, vagy kiJrhl,
háv.akká alakit,tattak át, Kolo7.svál'í rrlískol iLnkha/l 1848,-



nOVl' lIlht'l' II l1vlil!'! 1 p~rIU , ol{{6hj 'l'1 }.l' n I!UIÍ II'n4 toI i'. tl lI l' tl'l I" 

!l 1I ~ (J lll úall 1t1l'llal Útol Jd ' l't i!:l~ t , 'Il ' 1 itol kulúl llklmlt IH. 

m h',y.. lld llk I,tiúll JO!!.MIIlOl' lIUh ~U I ' ij j 1l 1011 II,V. ilU
rwlldlll,Yul \ V tll ' t' ~'lIml l ~ki\ IL I MÓ ~j tirn.i ÓH törOl'.ZkÓ"I'Ii'.lmt

~' \'U J'~ ,VI ~',\'U l l'kt' ~ l\ I (;l I{ Hl ' k , EZl'kll l'J\ pap,ildl" tnldt óit, 
l!;~) l! t hHlI\llll ti hhft'1 Idi ~ lH IlH~yo r, Hullat, a rl'1I II i'. udt () h'~
hOli 1' l'~',\'l' I , It,"lll ll'~yjJku ll :I]( , '1'1'llIpluullrit R iHkolúil 
lIliIId 1't, I !t.r I~lutt!, I( . lI !tY hogy e lI égy (jgyllllv.közHég 
e""1111 hlugl",,, il~ I' \\I'IIUII :'rI lolt. Vin\gv.u ~ylll e ke"otl'iu
kl' l ií.(,\' " Opl \,II'"l1t' 1"Uél' . ti t II IlIÜi!llI lIl'uLl lilt",k hiv 'n 
kiMIL.tl"l, HV. l'lIt,vll ll :\ ~ UIII( IIIOIIt, t,1 " 1\ I'Olllukból é~ 1"'10-
vul(Í,ól 1\1 éll, tl'll ](1'II;ul,I;';k 1'('II'jllulllUoil""t. iti , i ~ koJ{, i l",t 

I ~, lIí.(l' hog)' 'UI' "'(U' IlI i llt! (j llil. ogyh,\zlI lIl, ~v. ' JI t,UlllllolO ll
ImH ürUUlIHLIl tlj(.·~érik !l ~ lIlI \hhiul'l hi vlJk a Ull\ga 8ÚgIJUJ.l 

I lIko~ 1~ 1, 1 ' " !tIJIII I l'j "() I ~"el ~ 1\'lkl,~ IUlOll lleldik : 

~l9 I'O ~ vt\ l'ulIl. IH.! k:l\llk I'. 1 ~ 'U Ii , 
~s IHll i tl: \l l.Ik 1.!11 () 1~ l:! óg uItOn.· 

li 1' 01'~~ h llrU~ lll, Illll tlJl .ls" u itI II N~ kel y 'illIllol' pii ~pök 
lIli l' kl \Í~~ io\k Itl l,!,,' i z~!,(I\ I t\sthll ilIIlIlI t., hO " lIIe""'j'ö
.ull t\~ I, ~~n'Q\' " II gylll l 'kulll't.uk .HlIl.pot..\rÓ.I, bogy hl,t
bU$$11, " ~ok U8"p,\ ~ ~ó l !U I'"l1yi jutot.& .UI IUli t~ri us e"y
bl lilik, ,l l llIIb lHl ulill' 1"i1"1.n\l hllt,tíl lIwg lll! tllw'hel '
t\~ H t"'olll:;ll~ kkljd u kl lÍ~~ H\kl\1. lIt,kö~ h I ~ lll rOa/1.11 , 

M'I' lujMlutt, li !Uiuttl hl\i!lll'elé ~ iut\' II, " 111\1,,[ 
l J ">. jllu",\\' :17-~ 1I Mm'u$-N~lIl1t-J\iJ'i\l.\'u ll kiolt'\ (i1 ~-

• 
hit, l\ 1111 it'()t!"luIlJimu is ;;!I 1\ nl'l' t lJiMtositotl, Uln" A-
nak. valamilI t ~ l. ll ~ylH\'4!J Utlll i~ hU~ Uil:, sí\fl\l'nuk bi-" , 
l llll,\'ul t. 

l il.'jI<J'k HJ/kill l ' - Hifl/·;/f. 

-U. ~ .. d. Un~IJ""t:Ut\U'n:i mt!g~li:lld iUt(J-1.'I! • • aJ: i!!kulllk 
U~\~t,,::;tl~~u ~ \\!nhb utltlmk i!, Uh't.kw ~nt',ltl ~U,dt\tUl~. 

\ \'iltl..lN,;i j~ily\"~ I'i I)Nru l lIt .tI uOlUlutunk iSIU«t 
" l\~u,;i klll'lllt\ll.,\' ul1l11l1t1 tI,hi jui ... tt. " Ul it ~gyl"i.2 Ullk-
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nal; i, ""jnO&Ul kellert m géri.nie. ~I rl &~kely 
r-. ·ndor balida után püspiik-ytilnsrló r~in:\t tfirtá~ilt se~ 
engedte meg. E jo,,::en& ellen hl:\lm folyalUodott y_ 
bá.unk. mert el-eU k re~zllil plispökhelyettes 8z,;kel\" 
:\Jó.es kelletI- bogy korm'lnyozz:1 al! egyb,iT.al, E mel
len az i,kohlka! is leljesen elnéllleteslt~ui IÖI1'kt'den 
s hog,-r al!:otnHín~-szel'et tünket é~ nemzeti önel"zetüu
kel t-eljesen kiirthaS&l . a lllagyar Ilyeh- es lönénelelll 
tm.tit ... l&ll i5 megtiltOna. A ranárok fizeté~ét Illa~m 

emeile azérI. hogy :\ felekezetek :l lerhet nem bitl-án 
meg. ,iJJami ke.e1~s 31:i adjak i,kohii!.."I, Azon
IJ,,1l " uémetesitö töreJ..-l"és 3 mi egyházUl.kban is olS 
hatbatM elleutMlásm mlált. bog:\- nebfllly é, mu" -" II 

kormány ez eroszakos ten-é'-el kéD~-Y len Tolt felh:\g:nli. 
.-\. laJ.iui fizetések felemelésére pedig egyh".i fő

iauaesllnk " mlhisközönseg kebelében l - 6-h3n egy 
gyiijlest inditot!. mel~~lek ered ménye 100.000 fnmil 
többre meU! . Ez nemcsnk " fizetések emelését. hanem 
még négy uj tanár nüasztás~t is lehetó, é t rte 1.'-, 
beu. Tehát , illin! oly sok a1k'llolU m31. a hagyolll:inyos 
unihuius öss..zerarras és áldo2'ntkészs 'g ínost 8em ta

gadta illeg magat. E szorongatott helyzetben is be
bizonyult, bog..- ilZ isteui hamlom ,ok " ZOl' még " rosz"t 
is janIIlkra fordi tja. ill er! a bécsi kormúny elnyonItisi 
ten-e adta meg iskoláink ha lad:is,ina k II legjótékonyabb 
és leghata lmasahb lökés!. Legyen bill a az Ist nnek. 
bogy annyi .-ész és >ihar ut·an nekiink is diad:l llllnl 
adort. 

-t:!. §. Áz alkotmány helJreallitás8 es egyházuo );: I}Üsplikfá-
lasztás.i jogának 'fis s:r:aad:isa. 

Tiz éy j s ikertelen küzdelem utún yégre nz ural
kodó fejedelem l. Ferencz József is b 10tln . hogy 
hJag 'arországot önkénYlualolUlllal kOl'llu\nyozni nem 
lehet : sót ily kormányzás nemcs,,-k az ország ,\ lIapot:ít 

• 



11" )' IH ~Ú)IJ<)~UII U"JI 'JLl m"J;{'l'1zlll/J, M'JI1, i'I~41"JI.l' 
Hfllld'Jf JIUJMa Ui,{, tl JlU~J!I)J,-válU~ZI,j t~J" I, lúlll.,;tfit '~Jl) 
"/IJ;."jj,4J 1iJ/'~, g jag_6/1.J• "11"11 JIMV .. 1',JlYlJ lIJoJ!J 'iH "~,y' 
MIZIJllli, 1/J'J11· Ii:j /;VI,II II'J J''' ~zWJ JjU"wjldJ.,jy"H",. HZ/<)" Jly 
MiJz"i! j" JjH ~. JI'j"Y j,')fjj]{;lly .jzzI' ut "~ylJáZúl" g Ill"j-
1 .. 11 IVt J .. JI<JJlJIIIJj, I" j,"/J"~"H "/H'ÍJrl"t;., .. Il<JJJJ Wf"j,.·,j·>i t 
~ JI.j~'y űJl!'j1)II IlJly.z"J'''t;.'Hln l,''j f,. jj/!lIlZ~.jJ ,J'IÓn ."UJJ' 
j, .. , 1"lJ"~"JI liJh'lh1l "~ú, " IJJU1.\yur IIY'JI. ~1! ilírl/w' j " lJl 
f'J)j J '1Í~á ' ,,, IJJ.Jl; ljJt'jtW. A lil/Hj"'jJI jj,;"t~"ót 1I1u~,j.J'1I 

"I/J")).'! II~I'rI,. /IYI>Y " j'·,j'Jk"z"I,.Jr II i ~rh ·,t 11/'111 blrvúJJ 
JlJ" JI;, áJl1i1J11 k,)z'JJIJi! úlil 1i,IJ!;), I ~Ji'jl{jj Jlljt Az'Jll 
VIJII " j)6IJJ .jl;J~H.(í W""k v(,i! 1 lilI "JI;y!H1zWJ1;ljllli l~ 'JJy 
hallJai,) .. "JI.jjjIIlJJÚ ~/'1J, ,;dtJt, JJol4Y 11 "fl lw)' Ílv "jIlJ _a lJ, 
/t'jl'll!!lIIY .JZ "l'O"zúk,). fl'fvév'~1 l!~llyl;jJ "11 V'jlt l"'JlJJII!,YIJJ. 

A l!IiI lll'i Jjzul.ó~"Jt f'''I''IlI''Jé~éf'' J! ., <lJ~ '3J1,yil{'~J fő' 
Iwl~"~wIJ, !> vIIJláJjkljnUJJ ~/J1O' Ji" l I'JJéINII 181j1j-iJwl "Ily 
~yJjJt/J~t lud t'jtl , /lJ")Y'I'!k "I''',llll''llY'' JCj.J)J!XI l'llufil 
IÁ) IJIJf'! !)j/!Il l, J~z lJ""w~lIk " 1lz"f,<ÍII'JK "ul"J é~';t, I,It""1I1 
lflÓ" 11(.11;)' llJ t4l1llÍr váJa~zUl~át l~ l"IMOv4 1;~tJ" l ~l)i-
1)"11. 'l'''hát, wJIII, ,jly ~I)k JIJkt,J0I1lJll!Il , a IJáJl,yljlJliluy~~ 
Ulllt1Íl'lUH íj~~Z'Jt,",I1dl~ é~ illd{JzlltklÍ~z~é~ JIÍ'J~I, ~"1Jj t, .. 
~tltJ lM lD '"1O' 1)J!l~~t, Ji: ~ZI)j'Ol!g'ltlJ l,t II 'JJy;;~tlj"lI J~ lJ!!" 
lJl0·Jtlyult, fJo lfY ,It j~teIJIl1lJ,w)um ~'Jkgzur ,!I!JP; lJ, I'I)~t[it 
Iii )IlI'UIIJrfll ['(}j'UltJII, IJ)f'rt u iJé~;j 1 k'jJ'l1láJJY elIIY<)llJá~J 
t'!I'I'O; adtú meJ; I ~Jwjál/lk l"IJúúll~ú'llJ,k ti /'J!dótéJ,olJyulJl, 
Ó~ I/JghIlWlmlJ,~lJ,b" Jöké~t. L!!!\J'!!1l IIÍlla IlZ Mo;/JJl<')', 
ho"y uflIlyl Vé~0 é~ vl hlll' utáll IJUkUlJk J~ tJhdulllJút 
ÚdOLt. 

4'l, t. ÁZ i JkVl ... "y bBJttó'llItli'i é. lllílbStúok pU.vVhií-
1á ... 16.1 J.~Il •• k "";<ildlÓll', 

'l'h, évi ~lLm'Wjo;JJ kUMu .. j"m lIlii/l v"lfl'e "', um/
ko.JIi r"Jo«lellJflJ L Jl'''J'",j~b ,IÓZH"I' l ~ /jeiáH .. , hugy 
MU;':Ylu'w'.l<IÍ!5<Jt íJukéuyumJullInJ!lj 1< Úl'lrt{WYUl<IJ l lJ ·,01 

J'lll'JL l ~6t lJy k(jJ'lIlI1";Y~á~ ,1"IJJ"~uk liM Of Hd,,; állúl"AJÍL 

! 

• 



- ti I -
v i ~y, i 11 11 nyn thi ~ lI f\ k . dt , II t,rüH i l'!l II I i lJ i:w lmn.t. i~ t (~ l ii..' 

~{' Il IIH'A'tlll nthe tl. 18tlt)-hn.1\ llf!."y Oklllll ll y t bl..H.'Sll lott 'ki, 
11IC' IY Ui ' l1 11 :1. u. lko lln:l lly 1 H'I 'y t ' t':l ll i l"i\~!ltj megigél'te. A 
kUvl'tkN:Ó IHU I- ik e:-:;? t.c nrlő be ll PN lig: O?I, egy c:'H\~?nl'i 
Ily il t I('"é lhetl l-\, lIl 21 .f!.'Y!lI' l\ ű ITt ~C I, mélt.Ó é~ Il agy ÖI'Ö

mén' ki is hil'tl C'U(', Igy II II t' 1Il ze t, éR kinl l,)' t.e l .i o~l'n 

kil>~ k ii l vé ll , IHü7-bplI SY.C llt, Ist.van kOI'Oll flji'wo.l llIug 
is kO l'Oll iudatott lIgy HZ lI nllkodó ff"jedelem, lnint neje, 
Il;l'z:-:éb(' j ki l ' l'tt yn~:,uI,O ll y is. 

Llg"j':tlt ('k kol' eskii t. Wil 11 mflg'ynl' :tlkotm11 nym s 
kin Ovezte a fclelö:-: 1lli\.°',YH.r lIlinisz t.el'inm ol.. A. 1Iemzeti 
él ·t.nek ~ llI e jobbr", fO I'dult'il v", l. ogy lll\zi életünkbell i, 
8 évi szcllvedós IIt l\ 1I jll,vIII Ás !lJlot,t bp. mort .I ,,()J-bell 
p i i s pök"ál :l sz t. ~l s i sa.l'k.\,lcl,tos és font,os jog:i t ViSSZi), ll yCl'tt'. 

J.: ltez képest egyh:ízi fŐhl,n ncsunk nZOllllll,1 i llt ézk det.t, 
ug'y, hoo'y méo> 18tH jnlin ~ havfl,bnll a pü~pö k v il l n.sll, tó 

~$ i n n.t lII egt,n.rt,assék. A ZSill l1. t, '1'01'(11\1'11 ö ~:t,e hi vfl,t.vl'lIl , 

it vnll nsközönség' köv, bizu.lllHl. I), Ilng'yu >vii kolo:l.SVi1.ri pa
pot, 1~ l"i z a Júnost tiszfr lte Ill eg n. pii spöki Jn lt.ósúggn.1. 

.l{ rittl 1rillos püsptikst'gi' . (/861- 1875-i,r:.) 

4$. ~ . Az tlnitlirius ogyhliz 8zoHollli OS illl)'ilgl olÖhl\loMisa. 

Kri z" Jáno, 1-1 é,'re terj edett pi.ispökségét egy
h:\~llnk életében n, lnvíl.rtnl ;," mt\llk !l~ s,)g és l ő h n,I ,,

dns ,\ Idot.t kOl's"",k,\nak mélt,ón novezhetjük, Mert "" 
önkényul'alom vih fl,'I'l\, il\ ~\, k elvonulósa IItÚII llemcsn.k n, 
t.ord," és knl'o " tu,ri közép!,íbnochi k telj es moguji tn sl1, 
vii i t lehet.övé, dc mindounemü """,kássilgnn,k é" "'1-
do"at,készségnek :luuy i "" ép j eleivel tl1lí\,lkoZIlUk, hogy 
ezeknek felj egyzése mél tó örömmel tölti el lelkii n
ket, Mindj íil,t l 6 l -ben Kriz" püspök és 1'ngy I ,HJos 
felhi vi\sára és k ~zd em nyelliésével megindul t /-l, "Ke
resztény Mngvelő " cziml1 folyóirn,t, mcJy Ilzutiin sok 
nehéz égen menve keresztül , Ill a. is fennáll s egy ike 
a legtekintélyesebb folyóimtokll ilk Mn" YflJ'orsz"gon, 
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A~ lInit ii. t'iH~ tnm\rok G hnl\l\ill~ mUvt'inf'k mt\~'ynl'l'H rOl'~ 
diltisfit nwgkQlldették . Pót .... li Bi\IHlor "g:'yhú~i l",~~" · 
dekl't : .. \ I~(u·t J!\ 1I0S, KOI'OI\kn A 1I1t1 t im,.ktinyv ekl,t : 
ForclIc.z J 6~~ef ttn Húritl~ kút0.t ('S t)~.yhú~ttil't é llf'ln)(' t , 

1'iln ell Domoko, bibl ill-törl6 l1N i i'i' hit Inni mllvckd : 
• 

I\Qnlt..':::i Antal, B-1I 4t)g~lny Al'on ~ In ~g; Wbbt'n, tHll k tjny~ 

\'~kN irtnk Ó~ Rl lt n.k ki. ~I ngn Kri~n pUsptik l')(y1Hi~ i 

llolgoalltlli melleit !11 pgirit\ 6s kindtn "\ 'ntlr(Ílr;;;lk " I'dlllll , . 
miinit. mcl)' II :lZllkPly lIep "Y (' II'jl\!,!\~,1t tilkriizi \'i ~~zll. R 
mill'('ert több tnlloslfirsllli>t. igy" Mng,l'. '1'lId. Ak ,lI lómi" 
és l\isft"l lnd i h'II\Stl~Ü~ i;::. , D C' H mily fl'i:':~f':;: óg e:-: l'i{wC' n .. 
:l~g IlIntlltkozott .1 ,,2<ollomi (' Iöllflhultis t"l'éll : (' I' ot .I' 
plóhulnd ú:;t h\tullk HZ UIl)'HgiHk tcn\n i~ . Kif.: (} hb- lIn~ 

g,l'olJb h.lg,l'O I1\ .i lly"ikknl egyház\\l,k jólte\'ői ,on\lm tep
tl'k II GO-a;; években : Szindi .TobM!J!I IInr/I'Cí. 13.000 
frtl .. l : KOIw: .fIl'1I0,' 32.000 fl'titll , n SZl'gény I"nlll ók 
,pgélyez(\sére; I?ejér ~r,irtOIl 9000 ti,tI .. l ; OYl'I'g,\' IIÍ 
Foronczne 1000 li,th,l ; K(' lenwn Be n ő 1:3.000 fl 'tl HI ~ 

egy iskolni kÓl'hilz le tesiteso\'('1 1\010"s\, I1 "on ; Lörilwzi 
~ . 

Wh"l)' El,OOO frtlo] ; ~loirtoHffi GPl'g Iynó I(OUl:Z ,111-
Ii.lnllll, 9000 fl'Un l ; PAget JfllIos 1000 li,tlol, DemeiPr 
Júnos tljbb ezel' forinttru ; Borde Mozes ttllJb;oztir több 
eze]' fo rint,tol; mely hngyonHhl)'ok reSllint lll!! eg)'h>Íz 
közsz i\gségleleinek feelezeset, részint sz egőn)' tHnnlók 
SQg' lyoZQsét eszközlik : S mti mth mcg~apol'od"n , to
kint ' Iyű, összeget teszllek ki. !\önyvnj;\ndókokol i:l IIZ 

iskoltik könv\'t./Íroi szomilrfl t.ölJboll adtak. , 
Jólt,evöink e disz · s SOI'.tH, kik vogyonlliknt rósz

b n, \Ing)' egészben egyhúznllknn.k úlrlozh\k, jól (' ~ik 
,, ' o'igtekint.enilnk. Pel,hijll k hassa ,\t. lnlldl ll kol és szil'l\ lI
k el, hog'y II jókban és bnz"ókbnn SOhASO ilissllnkszllhógf't. 

44 . i. Aj'. ulIlt Arlus {I(rybb tll\ r o'Ul íoIz,1hado$ tt"rol'(hdflU 
UrHm,UU1\OIHUyO l S(l..i)·ban. 

A mitő l nz Ull ilhrl uS ogyhúz h " I'O ITl ogosz SZft~ I\R 
don nt mog volt fo szl \'11 , t. i. hogy I(\(oz so fotot,ti Urö-
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lll énck llyi!n.'u l Oti j r lét ad lt :1Stii.l , :\I'rH '"égre l8GH-ban 
kcdn~zó nlkulol1l lIyi lt. Ekkor III ÚI' 11 0 m H\.podta cll cn
.. Ig lúha a hon fö ldét; egyh:\wnk SCm vo lt oly mOR
tohu P;YCI'lIl cke :L hnzll nak , min t volt az elmult i d ők

uell . [gy !chl'tóyé V:llt f(,llllú ll á~il1Htk és <l lelkiismc
l'et-:-lv.H bad::;;lg-a ki hi I'fletéséllek hú l'omszázados é\- fol'
dll lój:H Illcglillllepcllli . Az Unnepely mcgtal'tús:lnak sz in
helye éppen 'J'orda v,iro", volt, hollegelósv.ör mond a
tott ki :lZ H nagy eh', hogy "mindenki azt:1 vnll:'lst ta.rtsu, 
:1 melyet ink"uIJ akar." A mond ott é,' plinköst Unnc
pén minden ekl ézsiúb:1 n emlék- és hálalinncp tartatott, 
mel,)' ",1k" loml'H hymnust es im:it Kriza pUspök irt. 
Ezt kövctö lcg pedig aug,-ban 'l'OI'dán zsinati linne
pély !:trt,,!ott, mely egyszcl'smi nd egyiHl zunk megala
pit~s:\nak hÜI'olllsz:lzados é,"fordu lati linncpélye is 
\'olt. Egyhúzunk eme ~zép és kegyeletes örömünn€'
pén nemcsak a haz:inkb:ln le"ó hitfelekezetek vettek 
reszt. de az flllgolhoni és amerikai ullitál'iusok is kép· 
viselöikkel é;; ü,h'özló lewleikkel mc!?;tiszteltek s ÖI'Ö
münkbell ré"zl vettek, Berde ~Iózes , Kelemen Benő, 

P,iget r;:,irolyné es Fejér Mártouné hitbeli rokonaink 
ppdig egy 10,000 frtos alapit,"ánynyal :\llitottak méltó 
emlék oszlopot e ZSilHlti es é,"fordlllati 
lilluepelynek, - Az l 68-ik é,,, azonban még III ás 
ekintetekból is emlékezetes, Egyfelól azért. mert il 

magyar o , z')gg)iiles ez e,'ben sz,wazta meg azon iíOOO 
frt :illam,egélyt, melyet azót<~ egyházunknak állan
dóan ad, m:i;;felól pedig azert" mert a ,"allásüg); mi
Il isr;terillmboz ekkor ne,eztetett ki legelőször titkár-, 
nak e . un.i ~\rius \"'l.lIásu férfi, Buzogány A.ron tanár 
személyében, E tények által nemcsak az a jelenség 
nyert kifejezést" hogy az állam többé nem üldözi ,-al 
I:-unkat, , bOg)' lúnüalyiselésre az uuit:íriusok is jo
gosults,i" ,ll birna\; : - hanem g)'akorlati alkalmaz;Í"t 
nyert :u :.l fÖryeny is., hogy 3.2 unitárius '-:11l:í8 ~ragJ3r-
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országon is bevett vallás. S hogy e di adalt éR Ollll e k , 

örömét zaval'tnlilllul élvezhessük. h,)'l'omsj';,nz e~í', t.e l l d c ig 

kelle várakov,llllnk. 
Kl'jza pii spököt l H75- ben bekö vetkeze tt halála,

kor nemcsak az egy h:h: , de n, nemy. ut i ~ ll) 'gsi l'at,t.a 
miut, kö ltöt. Kiilönösen mélt.ó vo lt a székely né p kö ny
nyei/'e, melynek sr. ósr,ólója, pártfogója, H valódi pÚS1. 

tűrn volt minden bajaiba.n. Családja s j óságos IclkU nej e 
pedig a kolozsvári tanlllóknak édes allyai gyiunola, 
kihez milld en szlikségeikben bi v,alomm,,1 f"ordulh attak. 

41). §. Az unitárius hh'ek jótékonYSága a gyiilokezetekIJclI. 

Vallásközön ségünk kebelében ll emcR:1k " tehe
tösebbek és gazdagabb családok gyakoroltak jótékony
ságot egyházunk baradása é fel virágzása é rde ké ben 
banem a különböző gylil ekezetek tagj ai is últa lában 
mind en időben meghoztá.k a tőltik telhető itld ozatokat. 
A gyülekezetekben mind enütt vev,etett jegyző - és arany
könyvekben fl hitbuzgósúg jótékonyságána.k sok szé p 
és elismerésre méltó cselekedetét és adoJll ányilt örö-, 
kitették meg. Es ez adomállyozásokra ne mCSak Rzük-
ség, de alkalom is mindig volt. Mer t mi.nket a régi 
fejedelmek gazdag adományai nemcsak hogy nem 
boldogitottak, de legtöbbször a mink volt, azt is kii
lömböző czimeken elvették tőlünk s igy mindig a ma
gunk erejére és zsebére voltunk utalva, ha élni akar
tunk. Legyen örök bála az isteni gondviselésnek, bogy 
az unitáriusok szivében azt a forrást, mely ből a jótétemé
nyek olaja soha ki nem fogyott, min(lig li'is8 bu zo
gásban tartotta. E kifogyhatatlan buzgóságnak min 
den ekklézsiában szép jeleit láth atjuk. Mert templo
maink, ]) arangjaink, orgonáink szószéki és urasztali 
takal'óink, koronáink, urvacsorai keJyheink és tányé
raiok, templomi padj a.i nk, az évenként elhas.í'. náJt ll/'

vacsora.i kenyér és bor ; a papi ŐS tfudtóilakú80k s 
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a belsó emberek évenkénti természetben való fizet~, 
az ekléz iai szántófóldek, szólók és ka. .. álók, jöve
delmezó jogok s külömbözó pénzalapitxányok mind
mind a hivek jótékonyságának és kegyes adomimyai
nak gyönyörüséges ereclményei. 

Szép és dicséretes szokás "olt s lesz mindig, hogy 
a gyülekezetek kölcsönösen is folyt.on segitették egy
mást. Ha templom épitésre, barangönt-ésre s más na
gyobb sZ'ükségletre nem volt elég ereje a gyülekeze
tek egyikének mgy másikának, közös eróvel - gyüj
tés és adakozás utján segitett-ék s segitik egymást a -szent ezél elérésére. lly közös tömörülésnek sok temp-
lom az eredménye, hová pénzzel , kézi munkával, fuva
rozással, fa, kó és mész adományozásával siettek a 
rokon érzelm ü gyülekezetek. - Ez az összetartás, 
kölcsönös rokonszenv és áldozati buzgóság volt meg
tartója egyházunknak a multban s lesz a jövóben is. 

. A jótékonyságok ezen sorozatánál meg kell emlé
keznünk a tanulók segélyezéséról is. Az egyes csmá
dok Kolozs" áron, Tordán, Székely-Kereszturon és To
roczkón sok szegény tanulónak hálájára tették magu
kat méltóvá a mindennapi kenyér adásával. A gyüle
kezetek pedig a serdültebb tanulókat a nagy iinnepe
ken mint legatusokat prédikálni nemcsak elfogadjitk, 
de azokat rendesen tetemes pénzösszeggel bocsátják 
vi ssza az iskolába. 

Mindezek arról tesznek bizonyságot, hogy az uni
tárius egyházban a szeretet jótékonysága ugy a gaz
dagok, mint a szegények, ugy az egyesek, mint a gyüle
kezetek részéról állandóan virágzásban tartatott s vi
rágzik ma is. 

Fereltcs 'József püspöksége 1876-tól. 
46. §. Dávid Ferenez halálának. hárow8zázados évfordo .. 

lúja 8 a nevére tett alapitványok os Egyletek. 

.. Kriza János költő-püspök halála ntán, valJáskö
zonségünk egyeteme 1876-ban az árkosi zsinaton Fe-

• 
• 

• 
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roncz József kolozsvá!'i lelkószt VÚlflsztoll,H 11I1'g: piiH
pöknek. UgyfLnokko!' v,\htszl'll,ott Illep: l'!(yhl\zi fÖp:O IHI
noknak fl. hire A DIl.lIiűl Cf.llllúd ogy ik tevékeny derók 
smja Dániel G,ibor is, ki 'Ikkor Udvltrhclymegye f6i H
pánja volt, s ki mint fögolldnok IIzól:1\ II IHlI p:.\'lIr fő 
rendek házálHlk is tngjl\. - Ujonlll\.ll ",\lHsztOt.t egy
IU1zi fejedelmeink vezotéso alatt III i lId.i ,'\rt, 1870-boll vlIl
Iltsközönséglillk gyönyörU linllepélyt tartot,t" Dú.vi" II'e
renez elsö piispökiink elitéltetésénck ÓH vérto,'lIIi hlll ,l
I!mak Iuíromszázaclos évfortlulflti iinllopólyól" [(ill ek ne
vével és vl\lIás,'",al h,íromszáz esztend ő lI kel'oszti\1 ",,",k 
gu ny és megvettetés járt; mintegy rlégtét,elUl a 1111111 
szenvedései ért S tisztelotből Il/Igyemléko il'Á,III:, I'OlIdez
tetett az 1879-iki székely-kerosztll!'i zsilln,t. Az I\lIno
pély ritkl\ fénye, 8 az üsszegyiHekozot,t ozorllyi-ozol' 
sokaság arról tettek uizonysngot, hogy HZ lill i 1.11 ri liS ogy
hltz multjllnak IIl\gyjl\it mindig ko ll ő érl.ókÖkre 1,lIdt,,, 
emelni és kiket élctöl<uolI C81\1< fl,Z e ll üllfól gnnyju, órin
tett, azoklIt eml ékUk ti sztelotbell lal'llls,ival , mogiin
neplésével, pél(II\juk követésóv,,1 mindig nngym tild 1,'1 
bücsUlni. A fényes Ullnopélyen nemosIlk ft mngy"r,. do 
az !lngol és amerikai ullit,lÍriusok is m gjo lollt,e lr k61'
viselőikkel és üdvözlő leve loikkol. 

S hogy II szép linllopély ne nlllmdjOIl IrHI HŐ em
lékjelek nélklil, Jakab Elok az unitárismllSllltK o lellwH 
hivöje s kitlillö tÖI'téll olom il'Ó, oz I\lIml o 1\1 1'1\ 1\1 0ginr. "1),\
vid Ferencz emléke" czilllmol életó lI ok, IrUzdoll\1oillOk, 
és halálának történotét. Ferencz Józscf' püspiik I'lldit-: 
egy 1000 f'1'tOS ah,pi tvlÍnyt gy iij tüLL " Dávid IPercuez n 1,,
pitvány " czimon, melynek kal11l1tai Iclilöllfóle 80g6Iy,'
zésekro A ogy házi és ;"od" ll11i mii ""k III\rto lfl silra 1'01" 
rlittatnak. Kelemoll Benő egY II".ga óOOO ('rtoR nl"l'i II", Ily I, 
tott fi nagy Hunop és II ÓV 01l116k<\,.0. Min"llI,rom 01111(11< 
móltó II nngy névhez. 8 hogy It IHv;" 1,',lI'ünoz 8z/' l
leme iránti tisztolet mÓI( illkhbb örol(blllJön, ll. 1&;5·;1< 

I 
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osztcllllöbell Boro~s György papnövcldci tM1M illditv,)
Ily ám megalakllit az u 'y ll cvezott "Dávid Ferencz Egy
let" s einökéiiI a nngy nevü Brassai Sámuel választatott 
mog, killek lIove a D,ividé mellett méltóképpen foglalt 
helyot. Ez az egyesület azóta II legélénkebb és legál
dásosabb egyháztársadalmi és hiterösitö mu.nkásságot 
fejti ki . "Unitárius Közlöny ' czimü folyóiratával, me
lyet Boros ' György titkár és tanár szerkeszt, II logjóté
konyabb hatással van az untál'ius önérzet, buzgóság 
áldozatkész ég és valláso 'ság fej lesztésére. Az egyesü
let ffillnkakörébe bevonta a nőket is, hogy szentUgycink
llek gyöngéd munkásai is legyenek. Munkálkodnak is 
lelke edéssel é' hatá 'aL Ma már IlZ egész vaHAskő

zön 'ég terUl etén, 'öt Erdély- és Magyarol' zág minden 
vidékén az egylet lapját az Unitárius Közlöny t 
s II kiilönböllÓ egyház körökben 8 fiókkörc is v!ln !lZ egy
letnek s II nók ott is élélllrrészt vusznek a vall ásos élet fej
le zté ének és ápolásának 'zép munkájábau. Bs ez jól is 
van igy Dávid Ferencz hi törö kö einek szent tál'8l1Ságá
ban. Wilhelm Krisztinákm, Koncz JuJi ánnáha, éppen ugy 

van a mi időnk vallásosságának is, luintJézus 
idejében II Máriák'ra és Mártákl'a a keresztény vall ás 
megszilárdulá áért. 

47 . §. Ujnbbkorl J óltevőink 8 ozeknek rejedelm. nerdo 
Mózes. 

Ha végig tekintünk szent vaHásunk jóltevöinck 
azon fényes sorozatán és adornányain, kik a legujabb 
idóben ennek javára tették le vi lági vagyonukat 9 
egyházunkat anyagil ag is mondhatni virágzó állapotba 
hozták, bizonyára rnéltán elmond hat juk, hogy ez II mi 
egyház ... nk aranykora. Jóltevóink fényes SOl'ozutaball 
ott tü ndökölnek : Kovács Dénes volt unitúrius lelkész 
ki 70- SO ezer frtot rÓ vagyonát; Derzsi János, ki 
100- 120 ezer frt eró ingó és ingatlanait; hl' . Orbán BIlIrIZs 
Ol'"zágos kep\'ise l ő 6- 7 ezp.r frt, Demjén Farkas 4 ezeret 

6· 
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hagytak vaUá~közönségünk egyetemére, egyházi és isko
lai czélokra. E jótéteményéséink között foglal mélt" 
belyet Báró Petricbevich Horváth Kálmán, egyházi ró
goDdnok, az unitárismus életében mindig nagy . z"repét 
játszott Horváth család derék ivadéka, kin',kjnevelé:-li. -
irodalmi - tanulmányi és szegényügyi adományai évről
évre megujulnak s már is több ezer frtot te>!ZTIek ki. 

. E nagy neveken kivül iskolai és egyházi aranyköny
veink a jóltevő lelkek gyönyörű aorozatat jegyezték 
fel, kiket ha mind elősorolni akarnánk. egész nagy 
könyvet kellene írnunk. Valamint az éjszakának meg
világitáaához a legkisebb névtelen csilIag is hozzá jár 
rUJ s így a világegyetem szép rendszerében azetépét 
tölt be, ugy a mi kisebb jóltevőink is, kíknek nevét 
ítt mind fel nem sorolhattuk, nélkülözhetetlen ténye
zői voltak szentegyházunk fennállá.~ának. De mint az 
az égi testek között legnagyobb legfényfl8ehb az ál
dott nap, ngy a mí jóltevóink között is legfénye.eb
hen tündöklik Berde M6z~ neve, kít méltán nevezhe
tünk jóltevőink fejedelmének, s kinek fején a halha
tatlanság és áldott emlékezet koronája ra.gyog. nem
csak az nnitárinsok, de általában az egész mívelt 
Magyaronlzág elótt is. A közönséges ez~keJy eziilókti.il 
LahorfaJvaról származott fémn, szorgalmával {, széJ> 
tehetségével kormánybiztosi é" Ol'&ilggjiíl<Íl!i képvi
selői magaslatra ju.tott s egy hosszn élet szorgalmatoS
ságának és rendkhiíli takal'ékosBágilOak minden gjií
mölC!!ét 32 nnitárins egyházra hagyta. Adományának 
összege meghaladja a hétszázezer (rto!. Valóban feje
delmi adomány vallási és neve[(;gj c-zélokr-". Családot 
soha Bem alapított a igy vagyonát egénen annak" 
magas testületnek, egyházának hagyta. melyne~ kar
ja.in nevelkedett 8 hol lelke. tiozta jelleme. neme.
gondoIkozáamódja kifejlődött. 

Ötökre emlékezetes marad az Ó nagy neve • az 
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az erryb:ázi kozgyűlés, mely eló Ferenc?! Jó:o:.<ef piis
piJk "f~jedelmi adományt bejelentette. Annyi bizl>
nyo ' - ugymond a pÜl>l'ók - hogy oha több joggal 
nem vehettíik ajkaid"" am...,. evangélinmi b[zt"t:ist, 
melyet zmdokon M a legnehezebb idÚkben is mintegy 
jeJ:sz(ru1 ha.;;zniúta.li: elődei",k - • ne féLj kicsiny seng, 
mel'l tetsze tt a ti Atytítoknak, hogy oJrSzágot adjon 
ne lUek" - E kegyeletes zavali: elhangzása alatt IS 

fötanác~i Itözgyülés tagjai feliúlottak, igy ad!vim ki· 
fejezést " nagy név iránti kegyeletüknelt. VaJóban ó 
meg is érdem elte. "V ajba az." szeretet és áJdozatkész
'ég, II melynek ~ oly megható- pe1dáJát adta, mibennünk 
és a mi utód"jnl<ban is öriill; munkásságban m"jradna." 
Meghalt BudlIIpesten zeptemb .. r havában s eI
t~mettetett Kolozsváron, hor a temető szomom Mei 
alatt, az un ftáriu.; más nagJjainak sz.omszéd
sagában piheni !.Imait. Példája a mily I<övetésre méltó, 

legyen olyan áldott mind az időbek végéig. Bgy 
házllD.k:, Mi Ö jóltevő i iránt az álla] fejez:i Iti háláját, hogy 
öt. évenként iskolai hálaiirrnepélyeket Mendez, hol minr 
dig valamelyik jóltevőnk életrajza owastatik fel 

• 

45. §. A.l;, wdtiriq~ niHI!; terjedése M.lgyaronzáceL 

A.z 1848-00 pozsonyi ous21ággyülésnek azon ba
tfurozala követlteztélJen, meJ:ynéJ:fogva az nnitárius vMl:i8 
Magy:.wrorzág teruIetén is. törvényesen bevett yaJ
iÍlsilllk o;yilvámittat.olt, szentvailiJ'áslJIl>k hlle! .. eiJ és kifve
től MagYOlll'országon il; te.jedni I<ezdettek, Illilönösen az 
l 'lj8..i:Iti év után.. Ugyanis Erdély Magy:.wro.szággru tÖlT

vényhozásilag is egyesttetvén, ...,. erdélyi kOlr
mányntiJ. hiv,.tall vkelő fé:rff"J;; kö"ill egész CSaJádl 
j"i~ll:al to1>ben ~elltöLtöztek l>ud"pestEe, sőt II kii.!ön
biiző állami ruvataJol< "lj)1n Magyarország Illilönböz.ő 
részeibe il; többen eLszó,ódtaJi: hlIi1r0l::00:0j lll~ közül. Leg
'21ámosabb'..Ill azonb"n Budapestea voltaJi:, hl egymást 
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lJ(·mrp.nk Iffnwrl. II, !Ir' n hr'/I"yol11(lIlynr 111111 ~dll" IlR ,r'
IJU~~~ Rr.(,p nlvf\t rV(,Il,\If'p.II.ri:l (>k IR , " IIWl1l1yllll'l1, hnl 
n~ylk, hnl ml,slk 1l11l/l"{Ulh ?Ili\l "fR .f·/I"yllli.t'lc. " ~ R,,
,og{lny ÁrOIl mlnlHW'rf it'Il~~Rnp. M "(w ltl 1F. l flnU"z\f'
If\l.Okflt I~ tnl witn", lolkó",1 p."olg{lIl\WI magr' BII"Ow1n.v 
Á rOll, mint r(JIR'('lltf' lt pr' I', I.I\I,IIlRltvólI, Av. I R(l~ -I" óv
Imn miÍr l1yflvflllnp. IM('lltl~,tf· I (;fA3t IR Inl'tiltllllc, li'prl'li~" 
,Jór.R'" Illrkopl knloV,RVt<1'1 Ifj lk~ .1., mo .uml pU pllk Vf'
'MrlHP. QR prt-dlkftlr\p.a 1llf'lInn, Ur. nlknlnmll' rl rnror
m {,tIlRO Ir hll ri III ,r,p. tI pllRpllkfl ll cm~mlk nr. Iii Icn I II dlp.zl,m'mól , 
rio nz II rvl .~Rnl'fll l'rl6n)'nkflt IR kÓHr. P. 'ggf' l Ittrl1gf'd tf' IlZ 

1Inlt rl llRnk hnp,r.ll lllntArn, Rr, II IdH Iln lt{lI'I IIR I11nr,g'llom 
I R7ó'fn mAr o rJ nrnj l őrlJHt, hogy II l)UrlflPflRtl hlvok fí{Jk 
Pp;yh!Lv,z/Í Illllkultllk ~ II kol09.p.vAl'l rUly(lflklM Ilthov, 
aRrl 1.l nkor,tnk, 

g?, IfiMIlI kllzdvrJ {tI1(lndflflll rngllll lcozl.rtlc ('gy run . 
illl~ 1r,llrésv,1 JÍllomllR ffll /Í lI ll:;1 ,ának ŐR I:f\mplnm 6pltós
Ilhlr kloJorlilRóvel tÍR vAgyflVnl, Mlnfl ktit vAp;y"k IlntpIJ('
Rmlul;t, 111(,1'1 1881.hon r,nYllogyil l!r."/Í Illttfrll l tflk II hlVl'k 
~ Ir,lkóp,znok I'I(JpzRI rÜ\I'nly tMrfnl 11111111' Ici IR llovpr,I,/l
I;nn, A lelkéRz (lA hlvnk hll 7,gnll' orl ilR.L rolytlln I S!lO,11CI 1I 
templom IR Ó j1It1: ll tfl~t , mnlyhllz II tn ll[f\ ~ fl f6 vn1'OR ,1(10 ' 

III Anyo7.ttt, flu(lnpORtl nklMRlilnk hilmnlnl,OH gyor'RilHllg· 
gill fflJI MIHt H v(lgyo nil III Ilr IR L~ h h Hv.lir,('zm' fOl'lnl,I'.1 III Pi!.,y, 

A2 11Ilp;ol jlllltilrluR I,ORI,v(wnk IH óll llnil6 HI1p;(liy llnn I'Ó
sr,r,Rl tfitMk Iwr.r!nI:MI rn fl'Vll H flgy ffJ l őI nIIlI nk kllp, zUn · 
IHl I,~ fl!4 olr l tl~RI!1 I(;j;l'o,llltl;o, MIlp;yfiI'O,'sv. Iip;1 hltl'okon'l.lnk 
H?JÍI11I1 m'lgh(l/rHI,I11 II hliromoZI'fJ [, UJllllhl1.1l Wllh Iwlycn 
nlllk\1ltAIr 1IIlIl.áI>IlIH 11M, f'Ayhilzillr, nfIV"ZI\I.I'HIIIl H6d· 
m('z~vJ\sftl'h "I YIlIl , Pnlp;(lI'tl ln, M or.l1-BI\I'(';ny l1 flll , OI'OH' 
Mzftn, Vllnn,vlln, Mng,Vllr.L ,'dnn, RZi'lrhfHI kn l, "'·gr.d· 
Inlk('H7, éR kót i,llnlM mllkllJllk, A mlnr!"lllknllk VIUl ,'r' " 
flllH itiiIIház" IH, lI.\f'lll hl l,I'oknn.dnk ""IIY I 'i\~~""" 'L ,'i" 
rnl'llllltllR flg,v h 1'r.h61 1{'pl.l\k kl H vMIll 1r rnl " .. ""HIt,'IIlA 
hltVjlIl~ Rt, R ml ,LI,t 'L IlIl'h',Y'If'nl'Ry,t1g1 1'l\fl1l'lII tll " " I, "Ó' 



- i\ -

~"é l'ól nelll cBak 6k voll"k kilévl:l sok 1'!"Hlhcli "ok
llltrll.:nak) tlf:' n ~ t'J.!.',Yt'te1U('A UJlitút'iU 8 egyhíumt is 
lÖblJ rendben j {lIlllldl1i igyekeztek. A~u l1bull hála IH
le'I/ lek Ul's"águ nk törvé llyei, kirúlyullk "lkulllll'IIIYOB
RI'lgn

l 
hilTCHd B9WJ'lin l{ cgyav.cl'U tif.: zhtSllgu't hiveink ha

"uliu" l!'UllllolltoZÚHIII Ódj ll H úJtaHlban a lII ai felvilágo
HlIlL 1<01' miveltBég e 1<'lj eB bi " tos itékul "zolglu nak alTu, 
ho!')' bitlillk töbh" lIt' llI rög Magyllro1's"úgÖiI II tiirel
I/1 l' lI ellség iildö"éReillek idd o.atul eBni. mint II hittlji
lits kezdl,tén , miko!' hi veinket MagYfIl'orB"úgon nem
cHi,k lildO" ték, lle ('!EY pllJlj ttl, Alvi ll czi Györgyöt meg 
iH IiIhék, Ma múr btlkl'Bségbel.l és csend usell iI1lÚllbl\t
l"'ljúk II lIIagylll'ol'Hr.úgi ullitiu'iusök iB uz egyedl\l való 
Islellt. 

4U. *. I. l'e,'e ll e. ,/ö.8ef MlIgyRror ... \g "po8toll k1rAI7" 
IIllk ItUogatA8R ll. kuloJ:8nb'l unitárIus ralRllodi\bRU. 

Az uilitúriusok 1\ ha ." törvé nyeit lIIiudig megtar
tutt,lk, H a" t seJU hitl' lveikkel, sem cgybl."korlllilllyzlIti 
1' ljúl'Úsaikku l soha lII eg n e lU sértették. A. uflIlkodó fe
j\'deJolIl i rullt milldi g bodoló tiszte lettel viseltettek s 
""lIlIk ~~e lll é lyét ~zelltlJ ek é~ sérthetúllunllck tlLrtották, 
~l égiH , " miut IÖ1'té nl'lmliJ,k fona lit Il is híttuk, nomcsak 
II iiirvúnyek védelmet ke llett igell sokszor lIélkiilöz-
Iliök, hallom a" lll'lllkodó fejedelmek [i ldö"ésót is gyak-
rllll ketlett szomoruan ttlJlasztallliok. J. Feronc" József 
kirII ly ho~s"u uralkod ils" abtt azo lllJIIIl mind [I törvé
llyuk védelmé ll ek, lIl iIId az ura.lkodó fe lség kegyénok 
eK jóaknrlltúnak :'111,,"dó és Illtbol'itatla n élve"otében 
\'o llak, Az ő uralkodói iJölcs kormllllyzatillmk ored-, , 

mOll)'" az IS, hogy VIIII:\Bllllk Ma~)'uroJ'szilg földén is 
II'rjl'd,llOlelt. tlze lltv11II,bllllk, lU e ly~ Júnos Zsigmond 6ta 
" , kn'nlyukuak milItIi /( Ill0810IllI gyerme ku volt, nagy 
1\ 1I';\I,Yunk eláll IWIlH.'H lltk llIe~vetve 1I t' 1ll volt, do 1887. 
~1.t\pt. hnvr'lllllll , lIlitlón J(O l o~Rvúro n j{Il'I" ottJllli fótu-
1I0tll'mlml Js il'gmllgu"uhh 1,\lugulás!tv:t1 I illiul etto. Át-

• 



- 72 -

lépte ""on küszöböket, melyeket kirMyi sm:kak ti'" 

elöU , oba ,ern érintettek, Mimlörökre emjéke~etesek 

lesznek ennek (I mag"s IMogatilsnak pe rczei s ti ki
rályuak ez alblomma! mondoU szavai, Kiséretében ,'uli 
Magyarország akkori miniszterelnöke is, F'üspökUnk 
vezetése é magyar:\zr.tai mellett megvl!sgálvill\ ". is
kola minden részét S m"gns nevét (IZ e czéJrn kés~i
tett emJékkönyvbe egy c.rfInytollal beirv!Ín 8 örömét 
fejezvén ki (I fölött, bogy iskoHlllkllt is megliltogtlt
hatta, ezen kiVÍlnsággal Ul\'ozott az iskulából _ Kiv(j
flom, hogy haladjanak, ' Nagy királyunk e szavaibaJl 
egyházunk és ""llúsunk törvényesitéséuek egy ujabb 
szentesi tés ére ismerbetiink, melyek ben biztositékilt lilt
batjuk anll ak, hogy ti batalom többé nem ilJl halad,.
sUlik és boldogulásullk utjúb!lll, Üldözött hitelödeink 
megdicsöiUt szellemei bizonyára mosolygó m'czcz,ll tl~ 
kinthettek ruireilllk, kikhez most ti nagy kirMy is ti 

szeretet és kegy él tető meleg sugantÍ\'tll közelellett 
Nagy kiJ',ílyullk szeretette1yes bölcse égenek s kor' 
máuyaink szabad gOlldolkozilsilu"k ere(lméuye <111 is. 
bogy az {IHam illlfllldó egyház.i és i 'kolai segedelem
beu részesíti vuJlúsközöllségliJlket, mely lehetővé tettt', 
hogy iskolájuk "llapotn és tmuimiuk fizetése teljeseu 
l'eudeztessék, 

Hogy fl hatalomnak és "lltlmkol'mÍlnynak egyhii
zunk többé nem lUdözött gyermeke, sőt a nemzeti 
közmivel6désnek egyik s.,ímottevö té nyezője, tl lIlltlk 

legujabbun fényes bi zollysilgtételH SZO/o-illtlltjll nz ti 

körülmény is: hogy a szt:'O'ényesell fizetett pnpsúg jö
vedelméllek flZ iillamp~llZtárból 8 O frh'il való kiegtL 
szitését törvényhozásilag is kimondották, Igy, ua 1\ hi
ven és becsiilettel munk í,lkodó papsúg, - mely csnl;, 
nem 400 osztendón kerc8ztiil ette ti hivek i./ tn] ,,,ltHt 
szegénység kicsiny keJlyanit és a me/)' sokszor ,"olt 
orru kényszeritve, hogy popi himtnlillHlk köteles. 'ei 
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mellett még hozzá nem illő munkálkodással is meg
szerezze létfenntartásának és családjának mindennapi 
szükségleteit - jobb sorsra jutott s igy folytolIosabb tevé
kenységet fejthet ki a vallásosság ápolása, az erköl
csi élet terjesztése, a nemzeti elöhaladas és megerő

södés érdekében. Hasonló állami segedelmezésben ré
szesültek a népnevelés tényezői a tanitók is vallási és 
nemzetiségi különbség nélkül. lly körülmények között 
bizvást tekinthetiink szentvallásnnk jövője elé a leg
szebb reményekkel. Mindezek dicsőségesen uralkodó 
királyunk nagy bölcseségének s jóindulatának tanu
bizonyságai, kinek neve egyházunk történetében is fé
nyes betükkel foglalhat helyet. 

50. §. A magyar állam ezerévcs fennáUádának öröm
ünnepélye s ebben az unitárius f1<gybáz részvéte. 

Hogya magyar nemzet Árpád vezérlete alatt en
nek a mi szeretett és drága hazánknak bérczes ha
tárait átlépte s völgyein és rónáin állandóan le
telepedett, annak az 1896-ik esztendőben éppen er.re
dik éve telt be. Ezt a kOlBzakaJkotó tényt, ezeréves 
fordulóján, az egéBz magyar hemzet nagy királyával 
egyUtt nagy örömmel , egy gazdag országos kiállitás 
rendezésével, iBkol1>k s más közhasznu intézmények 
létrehozásával ünnepelte meg. Az ország terlUetén " 
nagy lIemzeti örömesztendőt minden testület megün
nepelte a maga kebelében is. S mint nlinden nemzeti 
örömben, ugy ebben is résztvett a mi wutárins egy
házunk is. Az 1896-ik év májns havának 1O-ik napján 
minden unitárius templomban hálaadó istentisztelet 
tartatott azon nagy gondviselésél't, mely sok küzdel
met kiállott magyar nemzetünket ezer esztendőnek ba
jaiban is megtartotta, haladásában elősegitette s a fel
virágzás utjár~ vezette. S hogy lhmeplésUnk a.nnál fé
nyesebb legyen , szeptember havában Budapesten az 
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unit:lrius templomb~ln egy nemzetközi nagygyUles is 
fortntott istentisztelettel kapcsolatosa n. E nagygyüle-
8en a magyar és erdélyi unit:-hiusok nagy sz{unmal , az 
angol és amerikai tes,'érek pedig 15 férfi és nő kép, 
YÍselő"l"el vettek részt. hol magyar és angol nyelven 
felolvasások t1lItattak s erről mindkét nyelven érte
sitő is adatott ki. 

De il magyar unitarius papság, mint testiUet is 
megiinnepelte e nagy esztendőt egy emlékmii létre
hozi\5,1"1"31. mely _Unitárius Szószék- czimen adatott 
ki s mely lelkészek Mtal u'ott egyházi beszédeket és 
imákat tartnlmaz, 

Közadakozás nt ján létrehozatott egy .ezredé,-i 
emlékalapityány· is, A nemzet.i közörömben részt,'ettek 
oz iskohik is hazafias beszédek tartásá"l"al, nemzeti 
dalok éneklésé"l"el, emléb.-fák iiltetésével és nemzeti 
zászlók fela"l"atásáva1. Egy ragyogó násziimlepély "olt 
ez s II haza és nemzet között, ezerénel előbb kötött 
frigy meglljittatott. A meglljitás arallylakodalmáll min
den magyar ember, minden erkölcsi testlilet áldásért 
imüdkozott s ujabban is meggyőződött arról , hogy: 

"J.. "agy L'dágon ~ kivül 
Nimsen szÚmUIIÁ"1la llely, 
Áldjon rogy oetien sors keze, 
Itt ilniink, halnunk keW . -

, 

A nemzeti iinlleplés nagy napjaiból ujabb bizta
tást nyeriink arra II szent kötelességre, hogy két legdrá
gább kincsiinket, halál/kal és vallás/mkat hi,' ell kell 
órizlliillk, yédniillk és szeretlliink bonfiakna k és hOIl
leányoknak egyarant. 

5,1. §. Az unitáriusoli. létszáma, egyl.t:'iz.törDyA:ei, e.kk
leulil. 

Az tmitáriusok összes létszáma - Erdélyben és 
Magyarországon - 65 ezern)i lélekból áU. Az egész 
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cg)'ház nyolcz kcrlilelre (kör) van feloszt\' 3, melyek
ben cg)'litt 107 'lllyaekklézsia van. Az eg)'h:\zkörök s 
az ezekben levö ekklézsi:'lk a kövctkezök: 

1. Koz" .. -dobokai e.qyházkör; 5 ekklézsiával: Ko
lozs,,;I', Kolozs, Szóv:\th, I{ide és Budapest. Segéd
lelkészt tartó leilllyeg),h: Hm-vás,irhely és Polg:\rdi. 

2. Aranyos-tordai cgyhdzköT 17 ekklézsiával: 
Abrudbánya, Alsó-Jára, Aranyos-Rákos, Bágyon, Cse
gez, Kövend, Komjátszeg, Mészkö, Sinfalva, Szt.-Mi
h;\1)i:11\'3., Szind, Torda, Toroczkó, T.- zt.-György, Tul', 
Várfalva, Verespatak. , 

3. K ükiillöi egyhJzkör 10 ekklézsiával: Adámos, 
Bethlen·Szent-Miklós, Dézsfalva, Dicsö-Szent-Márton. 
Dombó, Harangláb, Kis-Sáros, zent-Benedek, Széplak, 
Szökefalva. 

4. Marosi egyházkör, 13 ekklézsiával: Csokfal"a, 
Ikland. Iszló, Kaál, Maros-Szt.-Király - Vás,\rhelylyel , 
Xy:írád-Gálfalva. Xy.-Szentlászló, Ny.-Szentmárton -
Csikfalvával , :\'yomát, Szabéd, Szent-Gericze. Szent
háromság, Yadad. 

5. Székely Kerese/uri egyháekör , 30 ekklézsiiwal : 
Boldo!!'aSszon)ialva (alsó), Bordos, Bözöd, Bözödujfalu , 
Csekefalva, Csehétfalva, Enlaka, Fiatfalva, Firtos, Yár
alya, Gagy, Kis-Solymos, Korond , Körispatak , Marto
nos, ~ledesér. :\'ag)-- és Kis-Kadác , Nagy- és Kiskede, 
Xagy- olymos, Pipe. Rava, Sárd, SiménfalYll, SZ.-Ke
resztur, zt.-~{jhály, Szt. - ~1iklós, Szent-..i.brahilm, Tar
csafaIn, Tordátfah·a. Uj - zékely, Zsákod. 

6 Szék~y. Udvnrhelyi egyháekör 18 eklézsiával: 
Abásfah'a, H.-. .\J.más. Derzs. Gyepes, H.-Karácsonfalva. 
Kénos, Lókod, ~luzsna. Oklánd, Recsenyéd, H.-Szcnt
Márt;)n, H.- zt.-Pál, H.- zt.-Péter, H.-Ujfalu , JánoJnlva, 
' -arg)' és Yárosfalm. 

7_ Felsöfejéri egyházkÖT 5 ekkl ézsíáml: Datk, 
Hém, Alsó·Rákos, Felső-Rákos , Crmös. 
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. Hárohi.i!zih egyház/Wr 9 ekklé-z~ifiyal: Árkos, 
" agy-Ajta, Bölön, Kálnok, Kilyén, Kökö . Laborf3I\"1' . 

• 

KőrösP1'tak, Szentkirály. 
Minden egyház körben egy esperes és két felii

gyelő gondnok, nJinden ekkJézsiilban egy pap és tanító 
' -agy énetTezér van. áz összes ekklézsiilk fófemgyelője 
8 püspök és főgondnokok. 

92. §. i. .'gyu, .D!'Ol és aaeri.ta.i u..itirinek t s1",.-é
ries .,.lYO.JL 

áz unitárius ,aIIás nemesn!.; Erdélyben és Ma· 
gyarorsz:\"oun ,an e1terjed. e. hanem • .\.mkM ki,éye. a 
\i1ág minden részében feltniálha Ó. ;:;zen-ezelt -báz 
községek azonban nagy számmal An"liá b..'Ul é" 
• 

Eszak-á.merilníban vannak. Ezek azonban ,okkal ké· 
sóbbi keleme\;, mint lU erdélyi egyházak. A.z o 3ni 
gyülekezetek ego) ma...."ÍAÍ1 teljesen függetlenek. Plli;pö-
kök, 'ag)- más néven ne,ezett nino 

Azonban az érzete naJak 
sem hiányzik. á n",oulországb3Jl az ekklézEiák oz-tima 
4-5 száz között áll s 8 I Ikek száma II félrnilliót 
is meghaladja.. Londonban Anglia fö,árositban l n 

unitárins templom \"lill. - ál; ámerikai gyiilekez tek 
SZIÍlna is meghaladja az 5(X).nt, s lelkek száma pedi", 
közel egy milliót teszen ki. Yagyouil.ag és irodalmils", 
leggazdag>1.bbak ap; ámeril."'lti unitáriusok. F óhelyö!.; 
Boston városa, bol 28 unitárius templom "!.Il. PllP
jaik közül Channing es Parker ,ilághiriiekk<' ,iUÚlk. 
áz angolok között, M ártineau, n leghíresebb } .. 'tp és 
tJmár! Mind az angol, mind az amerikai unititriusok 
évenként roppant sok pm á1dozuak ""ra. bog:y ,-al
lásunk a vilag minden részeb II elterjedjen. Hog.\" til
rekvesük II m eredllle.tl)-telell, Illut,atj. fl.! is. Ilogy 
számuk ft különböző Yil&gre.."Z!!kben alig l ' e" alatt 
megközelítette II 2 milMt. Cgy .... angol, mint./lJ! 
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"meri kai lluitárillsok élénk és b~l'átl\'\gos összekötte
tésben vanuak veliink fl magyar uuitúl'iusokkal is. Az 
a,ngolorsztigiakkal 1821. óta vall eg)'bázunk ériutke
zésben

1 
s ez érintkezés ol,}' .szi,-élyes testvél'is.éggé 

fejlődött ki, hogy egyh"zlUlb:at nemcsak szép anyagi 
segedelem ben részesitették s folyton részesitik ma is, 
hanem egy magyal' ifju ottani lelkészi kiképzését 
186 1-óta állandóan eszközlik évenként 1000 frt segélyt 
nyuj tván köztiik lmlllló ifjl\ papjelöltlinknek. A bnda-

_ pesti egyházközség gyors létrejöttében is angol testvé
reiJlk állandó segélyezése miiködött közre. Zsinati 
iinnepélyeinken is több alkalommal képviseltették 
magukat s ezt egyhilzlmk is több esetben viszo
nozta, nevezetesen évi nagy gyiUéseik:re 1871-ben 
Brassai Sámnelt, 1875-ben Jakab Eleket és Gyergy:ü 
• 

Arpádot, 1881-ben Kovács Jánost kiUdötte ki. Ezen 
személyes érintkezések a barátságos viszonyt még ben
sóbbé tették s ma is fenuáll. A testyéregyházak 
között a levélbeli érintkezés állandó, érdekes és 
szivélyes. Az ámerikai nnitárinsokkal 1831-óta van 
egyházunk állandó ériJJtkezésben. Bölöni Farkas Sán
dor volt az els ó ki 1831-ben benta.ván Amerikát, 
ottani hittestvéreinkkel il kapcsolatot létre hozta. A sze
mélyes érintkezés azóta többször lehetóvé vált. 1873-
ban, Fretwell ottani hitrokon bentazta Erdélyt S mü
tárins egyházmlk állapotát teljesen megismerte. Haza
utazváu , Amerikában mozgalmat inditott egy gyiijtés 
iránt., oly czélból, hogy kolozsvári papllöveldénkbell 
két tanár fizetése abból fedeztessék. A gyüjtés nem 
maradt eredményteleniiL - E látogatás viszonzása 
s ujabb segély gyiijtése czéljából ottani testvéréink 
többszöri hiviÍsilra egyházunk Kovács JiUlOS talllirt 
lS83-ban Amerikába kiildötte. Kitiintet6 foglldlatilsball 
l'és:&esit,ették Kovácsot, kinek sikel'iUt ez alkaloIllmal 
a nevezett lauMi székeh'e még 10.000 frtot gyUjteni. 
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A budapesti papsag szervezéséhez ők is hozzá járultak. 
- A velök való érintkezés ma is élénk és "Másos. 
Legközelebbről1895-ben fl bölöni zsinaton egy boston i 
lelkész Lyon Vilmos is jelen volt. Amerikán kiviU még 
Ársiában és Ausztráliába" is van nehány unitárius 
gyülekezet. 

Az a körülmény, hogy Erdélyen kiviil is már 
sokan vannak unitáriusok, erősitse meg abbell ön
érzetünket, hogy hiliink nem jár tévnton , S öntsön 
bizalmat lelkünkbe a jövő iránt. A magyar, angol és 
amerikai unitáriusoknak egymasiránti szivélyes viszo
nyában gyönyörüen van megval6sitva az a szentirási 
parancsolat, hogy egymással jót kell tennünk, de kü
lönösen a mi hitünknek cselédeivel. Igazolva van, 
hogy a hit és szeretet a földön a legerősebb kapcsok, 
melyek az egymástól távol élő lelkeket is gyöngéd 
viszonyba füzik. A hit közösség nem ismer akadá.Jyo
kat és tiwolságokat. Az összetartás legerősebb bizto
sitéka az egyesek és társulatok fennallásának. ÁpOl
nunk és nagyra kell becsülnünk az egységet, mert 
,egységben van az erő." 

ó3. §. Az uoit.vlus vallás jö,öje. 

Ha végig tekintünk még egyszerunitárius szentvallá
sunk mult ján, azt látjuk, hogy az uem egyéb, mint a 
szenvedések, üldöztetések és küzdelmek szakadatlan 
lánczolata. Csak az isteni gondviselés különös kegyel
mének és hitelődeink bámulatos hithüségének köszön
hetjük, hogy az Isten megoszthatatlan egységét valló 
hivek egyháza .megkinozva bár, de törve nem" él és 
virágzik. A jelen időben is sok szükséggel, itt-ott 
még egyik-másik hitfelekezet félreértésével is kell küz
denünk s anyagi erőnk sem emelkedett még arra a 
fokra, honnan teljes megelégedéssel lehetne széttekin 
tenünk. De tekintve azt, hogyamulthoz képest nagy
szerü és meghál ál hatlan alapitványaink nyomán mégis 
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"""ll tiírlIP.ti) állapnibsn ,-ag} lIok: temtve 3zt, ~

egyházunk kiílc - birtokai :n- az egyházkÖZ-'<égeld>en. 
mm az. egy"te~ egyház k"J2é~n áUandóan terjed
wIc s pénzíi~"ink napról:m'Pl"3 rendez.e tebbekké lesz
nE": tEmITe ad, bogy egyházunk közigazgatása 
m;ru!1?!l i:riInyban jó lÚon mn: telriIm-e azt, hogy pap
,ir.gnnk és népiink általános núvelt...~e a kenó mér
tékp.l megti.ti; E tekintve ál alában az emberi.'<ég tel
vílágosuU gon.d.olkozásmódját, mlJá."nnk jö,,,jje elébe 
a legl'zebb reményekkel tekinthetünk. Igaz ugyan, bogy 
kiilijnö:ym lfagyarországon az nnitáriUE hitmrlás kö, e
tói . zámban aránylagkevesen vannak, de tiszta hitelveink 
belEólegmár t.i5bb ezer emberen diadalmat ,-ettek. L"gyany
nyíra, hogyha minden ember, aki a mi felfogásun k és hit
elveink szerint gondolkozik, egyházun k tagjainak so
rába külsőleg is belépnének, bizonynyal az unitáriusok 

, 
száma volna ma a legnagyobb. Eppen e-ért hites,,-
méink diadalmában, szentvalLásunk jövőjében teljes 
joggal bizhatunk s bizunk is. A hitüldözések rémeilól 
rru1 nincs miért tartanunk, mert a szabad és türelmes 
gondolkozás-mód ma sokkal nagyobb kiterjedést vett, 
minthogy a hitüldözések lángja ismét lobbot vethes
sen s nekünk bántalmunkra le hessen. Sokan voltak 
- köztük a tudományba n és bölcs gondolkozásban meg
őszült Brassai Sámuel, - s vannak ma is a miveit em
berek és nemzetek sorában, kik a jövö emberiség 
vall ás át az unitarismusba n látják. És er re hitelveink 
tisztasága, az emberek gondolkozásmódja adja meg 
" jogot. Lehet, hogy szentvallásunk j övője, s a lelke
ken való teljes diadalomvétele még száz évek mulva 
következik el, de számot kell vetni azzal, hogy az embe
riségnek - mint minden nagy siker elérésére, ugy erre is 
- meg kell érnie. A megérésnek ez a cliadalmas korszaka 
ha távol van is, de be fog következni. - Bízzun k hát 
egyházunk jövöjében s századról-századra ujuljon meg 
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